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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 1]
Medewerkers
SAMUEL BECKETT, geboren in Dublin, 1906. M.A. Trinity College, 1928-1930 Lector

engels Ecole Normale Supérieure (Parijs), daarna lector frans aan het Trinity College,
definitief in Parijs sinds 1938. Schrijft sinds 1945 in het frans, met uitzondering van
in opdracht van de BBC geschreven radio-spelen. Whoroscope (1930), Proust, (1932),
More pricks than kicks (1934), Echo's bones and other precipitates (1935), Murphy
(1938), Watt (1945), L'Expulsé (1946), Molloy (1951), Malone meurt (1952), En
attendant Godot (1952), L'innommable (1953), Nouvelles et textes pour rien (1955),
All that fall - Tous ceux qui tombent (1957), From an abandoned Work (1958),
Krapp's last tape, Embers - La dernière bande, suivi de Cendres (1959), Comment
c'est (1961).
LOUIS-PAUL BOON, geboren in 1912. Momenteel verbonden aan het dagblad Vooruit

te Gent. Behoorde tot de redactie van Tijd en Mens en is thans redacteur van het
Nieuw Vlaams Tijdschrift. Verwierf in 1942 de Leo J. Krijnprijs. Romans: De voorstad
groeit (1943), Abel Golaerts (1944), Mijn kleine oorlog (1945), Vergeten straat
(1946), De Kapellekensbaan (1953), Zomer te Ter-Muren (1954), Menuet (1955),
De paradijsvogel (1958) e.a.
W.L. BRUGSMA,

geboren 1922 in Haarlem. Sinds 1954 reisredacteur van de GPD
(Grote Provinciale Dagbladen); reizen naar Afrika, het Nabije Oosten, de Sovjet-Unie,
Polen, Hongarije, Brazilië, Argentinië, Japan, Malaya en Indonesië.
Vervolg op pagina 6
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CORNEILLE (Guillaume Beverloo) schilder-dichter, geboren in Luik, van nederlandse

ouders, in 1922. Richtte (met Appel, Rooskens, Wolvecamp) in 1948 in Amsterdam
de Experimentele groep REFLEX (Holland) op, kort daarna in Parijs (met Appel,
Constant, Dotremont en Jorn) de groep COBRA. Sinds 1950 in Parijs, tentoonstellingen
in Europa, de VS, Willemstad en Latijns Amerika. Reizen naar Centraal Afrika, Zuid
en Noord Amerika en de Antillen. Illustraties voor Dotremont, Jambages au cou
('49); Dotremont, Corneille ('50); Claus, Corneille ('51); Atonaal ('51); Sextet voor
Corneille ('54); Claus, Paal en perk ('55); Bontridder, Dood hout ('56); Lorca, Dichter
in New York ('56); Dotremont Petite géométrie fidèle ('58); Lambert, Elle c'est à dire
l'aube ('59); Lambert, Corneille ('60). Promenade au pays des pommes (tekeningen,
'49); Images de New York (album 16 tekeningen, '60); Vol d'oiseaux (6 litho's en
tekst, '60); Le sourire d'Hiroshima ('60); Eugen Jebeleam ('60).
ALLEN GINSBERG, geboren in Paterson, N.J., USA, 1926. Zoon van Naomi Ginsberg,

geëmigreerd uit Rusland, en Louis Ginsberg, lyrisch dichter. Paterson High School,
Columbia College. Howl and other poems, inl. William Carlos Williams (1957),
Kaddish and other poems (1959), Allen Ginsberg reads Howl (Fantasy Records 7006,
1959).
MAURICE GIRODIAS, 41, zoon van de uitgever van Obelisk-Press-boeken in de dertiger

járen (Miller: Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn), sinds 1953 directeur van de
Olympia Press (Durrell, Genet, Beckett, Donleavy, Nabokov, Corso).
ETHEL PORTNOY KOUSBROEK,

geboren in Philadelphia, USA, 1927. Behaalde haar
B.A. aan Hunter College, New York, 1947, cum laude, Phi Beta Kappa, en haar M.A.
aan de Universiteit van Wisconsin, 1949 (Victoriaanse poëzie). Kwam naar Europa
in 1950 op een beurs van de Franse regering. Behaalde in 1951 certificaat aan het
Institut d'Ethnologie (Sorbonne). Werkt sinds vijf jaar aan proefschrift Les
guérisseurs-magnétiseurs et leurs univers. Eén dochter, Hephzibah, geb. 1954.
geboren in 1934. Publiceerde proza in Podium. Werkt sinds
enkele jaren aan de roman De Hunnen en liet daaruit fragmenten verschijnen in het
Nieuw Vlaams Tijdschrift en in de bloemlezingen Jonge Vlaamse schrijvers (Clara
Haesaert) en Dertien Vlamingen (Ivo Michiels).
C.C. KRIJGELMANS,
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geboren te Tebing-Tinggi, 1928. Vertaalde o.m. Diderot, Le neveu de
Rameau; Stendhal, Souvenirs d'égotisme; Lautrémont, Les chants de Maldoror Sartre,
Le mur (te verschijnen).
NICO LIJSEN,

ALAIN ROBBE-GRILLET,

geboren te Brest, 1922. Wordt na vier romans en een reeks
essays in tijdschriften, waarin hij zijn visie op de ‘Littérature objective’ verdedigt,
beschouwd als de leidende figuur van de nieuwe roman in Frankrijk. In 1955 ontving
hij de Prix des Critiques. Romans: Les Gommes (1953), Le Voyeur (1955), La Jalousie
(1957), Dans le Labyrinth (1960).
HANS SLEUTELAAR, geboren in Rotterdam, 1935. Redakteur van het tijdschrift Gard

Sivik, verbonden aan de Haagse Post. Publiceerde poëzie en kritisch proza in diverse
tijdschriften; samen met René Gijsen Met andere woorden ('60), bloemlezing uit de
jongerenpoëzie.
JOHN VANDENBERGH,

geboren 1906 in Zeist. Publiceerde Americana, Amerikaans
Lexicon. Vertaler van o.a. Bullock: Hitler, Kerouac: The Subterraneans, Miller: The
Wisdom of the Heart, The Black Spring (in voorbereiding), Patchen: A letter to God,
Faulkner: As I lay dying.
JACOBA VAN VELDE, geboren in Den Haag, woont gewoonlijk in Parijs. Publiceerde

de novelles L'Evasion in Les Lettres Françaises en L'Impasse in Les Lettres Nouvelles.
De roman De Grote Zaal (1953) verscheen in 14 talen; een 2e roman is in
voorbereiding. Vertaalde de toneelstukken van Samuel Beckett, evenals werk van
Colette, Raymond Radiguet, Benjamin Constant e.a.
Algemeen Handelsblad, 19 april 1961: Bij het politiebureau Singel te Amsterdam
hebben een aantal winkeliers aangifte gedaan dat omstreeks half maart de 36-jarige
Amsterdammer S.H. goederen bij hen heeft gekocht en daarvoor, naar later bleek,
ongedekte cheques van de postcheque- en girodienst heeft afgegeven. Het gaat hier
om een tiental zaken, zo deelde de politie mede; het totaal bedrag is circa f 2.500.
S.H., die zich journalist noemt, is voortvluchtig. Zijn opsporing is landelijk verzocht.
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Samuel Beckett
Krapp's laatste band
Vertaling Jacoba van Velde
Laat op een avond in de toekomst.
Krapp's krot. Op de voorgrond van het toneel, in het midden, een kleine tafel waarvan de twee
laden aan de kant van de zaal geopend kunnen worden. Met het gezicht naar de zaal, d.w.z.
aan de zijde tegenovergesteld aan die van de laden, zit een vermoeide oude man: Krapp.
Vettig zwarte broek met smalle, te korte pijpen. Vettig zwart vest zonder mouwen, met vier
grote zakken. Zwaar zilveren horloge met ketting. Smerig wit hemd zonder boord, open aan
de hals. Opvallend paar vuilwitte laarzen op z'n minst maat 48, zeer smal en puntig. Wit
gezicht. Purperrode neus. Verward grijs haar. Ongeschoren. Zeer bijziend (maar zonder bril).
Hardhorend. Krakende stem. Merkwaardige intonatie. Moeizame gang.
Op de tafel een bandrecorder met microfoon en een aantal kartonnen dozen met bandopnamen.
Tafel en onmiddellijke omgeving in fel wit licht. De rest van het toneel is donker. Krapp blijft
een ogenblik onbeweeglijk zitten, slaakt een diepe zucht, kijkt op zijn horloge, rommelt in zijn
zakken, haalt een envelop tevoorschijn, stopt hem weer terug, rommelt opnieuw, haalt een
kleine sleutelring tevoorschijn, houdt deze vlak voor zijn ogen, zoekt een sleutel uit, staat op
en
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loopt naar de voorkant van de tafel. Hij bukt zich, opent de eerste lade, kijkt erin, voelt erin,
haalt er een band uit, bekijkt deze, legt hem terug, sluit de lade, opent de tweede lade, kijkt
erin, voelt erin, haalt er een grote banaan uit, bekijkt deze, sluit de lade, stopt de sleutels weer
in zijn zak. Hij draait zich om, loopt naar de rand van het toneel, blijft staan, streelt de banaan,
schilt hem, laat de schil voor zijn voeten vallen, stopt het eind van de banaan in zijn mond,
staart onbeweeglijk voor zich uit. Tenslotte bijt hij het eind af, draait zich half om en begint
langs het voetlicht op en neer te lopen, in het licht, d.w.z. niet meer dan vier of vijf passen
naar beide kanten, terwijl hij nadenkend de banaan eet. Hij trapt op de schil, glijdt uit, valt
bijna, hervindt zijn evenwicht, bukt zich, kijkt naar de bananeschil en duwt hem, nog steeds
gebukt, met zijn voet over de rand van het toneel de orkestbak in. Hij begint opnieuw heen en
weer te lopen, eet de rest van de banaan op, loopt terug naar de tafel, gaat zitten, blijft een
ogenblik onbeweeglijk zitten, slaakt een diepe zucht, haalt de sleutels uit zijn zak, houdt ze
vlak voor zijn ogen, zoekt een sleutel uit, staat op, loopt naar de voorkant van de tafel, opent
de tweede lade, haalt er een tweede grote banaan uit, bekijkt hem, sluit de lade, stopt de sleutels
weer in zijn zak, draait zich om, loopt naar het voetlicht, blijft staan, streelt de banaan, schilt
hem, gooit de schil in de orkestbak, steekt het eind van de banaan in de mond, blijft onbeweeglijk
staan en staart wezenloos voor zich uit. Tenslotte krijgt hij een idee, stopt de banaan in zijn
vestzak, zo dat het eind eruit steekt en loopt zo snel zijn benen hem dragen kunnen naar de
fond van het toneel, in het donker. Tien seconden. Luide knal van kurk. Vijftien seconden. Hij
komt met een oud register in het licht terug en gaat aan de tafel zitten. Hij legt het register op
tafel, veegt zijn mond af, veegt zijn handen af aan de voorkant van zijn vest, slaat ze ineen en
wrijft zich in de handen.
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KRAPP

(levendig).

Ah!
(Hij buigt zich over het register, bladert erin, vindt de aantekening die hij zoekt en leest.)

Doos... drrie... spoel... vijf.
(Hij richt het hoofd op en staart recht voor zich uit. Vol genot)

Spoel!
(Pauze.)

Spoeoel!
(Gelukkige glimlach. Pauze. Hij buigt zich over de tafel en begint de dozen te bekijken en te
betasten.)

Doos... drrie... drrie... vier... twee...
(verbaasd)

negen! Grote God!... zeven... ah! De kleine rakker!
(Hij pakt een doos op en bekijkt deze.)

Doos drrie.
(Hij legt hem op tafel, opent hem en kijkt naar de spoelen erin.)

Spoel...
(Hij kijkt in het register)

...vijf...
(Hij kijkt naar de spoelen)

...vijf... vijf... ah! De kleine schelm!
(Hij neemt er een spoel uit, bekijkt deze.)

Spoel vijf.
(Hij legt hem op de tafel, sluit doos drie, zet die terug bij de andere, neemt de spoel op.)

Doos drrie, spoel vijf.
(Hij buigt zich over het toestel, kijkt op. Vol genot.)
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Spoeoel!
(Gelukkige glimlach. Hij buigt voorover, plaatst spoel op toestel, wrijft zich in de handen.)

Ah!
(Hij kijkt in het register, leest de aantekening onder aan de bladzijde.)

Moeder eindelijk vrede... Hm... De zwarte bal...
(Hij richt het hoofd op. Staart wezenloos voor zich uit. Bevreemd.)

Zwarte bal?...
(Hij kijkt weer in het register en leest.)

De donkere verpleegster...
(Hij richt het hoofd op, peinst, kijkt opnieuw in het register en leest.)

Lichte verbetering in de toestand der darmen... Hm... Gedenkwaardig... wat?
(Hij kijkt van dichtbij.)

Aequinoctium, gedenkwaardig aequinoctium.
(Hij richt het hoofd op, staart wezenloos voor zich uit. Bevreemd.)

Gedenkwaardig aequinoctium?...
(Pauze. Hij haalt zijn schouders op, kijkt weer in het register en leest.)

Afscheid van (Hij slaat de bladzijde om)

- de liefde.
Hij richt het hoofd op, peinst, buigt zich over het toestel, zet het aan en luistert,
voorovergebogen, de ellebogen op tafel, de hand om het oor, naar het toestel gericht, het
gezicht naar de zaal.)

BAND

(krachtige, tamelijk plechtige stem, kennelijk die van
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Krapp lang geleden.)

Negenendertig jaar vandaag, gezond als een (Als hij gemakkelijker wil gaan zitten, stoot hij een van de dozen van tafel, vloekt, zet het toestel
af, veegt dozen en register heftig van tafel, draait de band terug naar het begin, zet het toestel
aan en gaat in dezelfde houding zitten luisteren.)

Negenendertig jaar vandaag, gezond als een vis, afgezien van mijn oude zwakheid,
en intellectueel hoogstwaarschijnlijk op de...
(hij aarzelt)

...kop van de golf - of daaromtrent. Vierde deze rampzalige gebeurtenis, evenals de
laatste paar jaar, rustig in de kroeg. Geen levende ziel. Zat met gesloten ogen voor
het vuur het kaf van het koren te scheiden. Krabbelde een paar aantekeningen achterop
een envelop. Blij weer in mijn krot te zijn, in m'n ouwe plunje. Moet tot mijn schande
zeggen dat ik juist drie bananen gegeten heb en slechts met moeite heb afgezien van
een vierde. Kwalijk voor een man in mijn toestand.
(Heftig.)

Moet afgelopen zijn!
(Pauze.)

Het
nieuwe

licht boven mijn tafel is een grote verbetering. Met al deze duisternis om mij heen,
voel ik mij minder alleen.
(Pauze.)

In zekere zin.
(Pauze.)

Graag sta ik op om erin rond te lopen en dan weer terug te keren tot...
(aarzelt)

...mijzelf.
(Pauze.)

Krapp.
(Pauze.)
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Het koren, wat bedoel ik daar toch mee, ik bedoel...
(aarzelt)

...ik neem aan dat ik die dingen bedoel die de moeite waard zijn wanneer al het stof
- wanneer al
mijn

stof is neergedaald. Ik sluit mijn ogen en tracht ze mij voor te stellen. (Pauze. Krapp sluit een kort ogenblik de ogen.)

Buitengewone stilte vanavond. Ik luister en hoor geen geluid. De oude Miss
McGlome zingt altijd om deze tijd. Maar vanavond niet. Liedjes uit haar meisjesjaren,
zegt ze. Moeilijk, je haar als meisje voor te stellen. Wonderbaarlijke oude vrouw
toch. Uit Connaught, denk ik.
(Pauze.)

Zal ik zingen wanneer ik zo oud ben als zij, als ik ooit zo oud word? Nee.
(Pauze.)

Heb ik als jongen gezongen? Nee.
(Pauze.)

Heb ik ooit gezongen? Nee.
(Pauze.)
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Heb juist naar een oud jaar geluisterd, lukraak gekozen passages. Ik heb het niet in
het boek nagekeken, maar het moet minstens tien of twaalf jaar geleden zijn. Ik geloof
dat ik in die tijd nog af en toe met Bianca in Kedar Street leefde. Daar ben ik goed
onderuit gekomen. Jezus, ja! Hopeloos geval.
(Pauze.)

Niet veel over haar, behalve een verheerlijking van haar ogen. Erg enthousiast.
Opeens zag ik ze weer.
(Pauze.)

Onvergetelijk!
(Pauze.)

Ach, ja...
(Pauze.)

Verschrikkelijk, deze oude opgravingen, maar vaak zijn ze mij (Krapp zet het toestel af, peinst, zet het toestel weer aan)

- een hulp als ik mij opmaak om opnieuw...
(aarzelt)

...terug te kijken. Moeilijk te geloven dat ik ooit die jonge ezel ben geweest. Die
stem! Mijn God! En die aspiraties!
(Kort lachen, waarbij Krapp invalt.)

En die voornemens!
(Kort lachen, waarbij Krapp invalt.)

Minder drinken, vooral.
(Kort lachen van Krapp alleen.)

Statistieken. Zeventienhonderd van de afgelopen achtduizend-zoveel uur uitsluitend
in kroegen doorgebracht. Meer dan 20%, laten we zeggen 40 % van zijn leven in
wakende toestand.
(Pauze.)

Plannen voor een minder...
(aarzelt)
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...obsederend geslachtsleven. Laatste ziekte van zijn vader. Verslappen van zijn
streven naar geluk. Volkomen falen der laxeermiddelen. Spot over wat hij zijn jeugd
noemt en dankt God dat die voorbij is.
(Pauze.)

Een valse noot, dat.
(Pauze.)

Schaduwen van het opus... magnum. En ten slotte (kort lachen)

-keffen tegen de Voorzienigheid.
(Langdurig lachen waarbij Krapp invalt.)

Wat blijft er over van al die ellende? Een meisje in een versleten groene mantel, op
een perron? Niet?
(Pauze.)

Als ik(Krapp zet het toestel af, peinst, kijkt op zijn horloge, staat op en loopt naar de fond, in de duisternis.
Tien seconden. Knal van kurk. Tien seconden. Tweede kurk. Tien seconden. Derde kurk. Tien seconden.
Plotseling klinkt een beverig gezang.)
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Krapp
(zingt).

't Zonnetje gaat van ons scheiden,
't Avondrood kleurt reeds het ve-e-e-ld,
Zoete rust (Hoestaanval. Hij keert terug in het licht, gaat zitten, veegt zijn mond af, zet het toestel aan, luistert
weer.)

BAND

- terugkijk op het afgelopen jaar, in de hoop dat ik het misschien al enigszins zie in
het licht van mijn oude, toekomstige ogen, dan is daar natuurlijk het huis aan het
kanaal waar moeder op sterven lag, laat in de herfst, na haar lange viduiteit
(Krapp schrikt op),

en de (Krapp zet het toestel af, draait de band een stukje terug, brengt het oor dichter bij het toestel,
zet het toestel weer aan)

- op sterven lag, laat in de herfst, na haar lange viduiteit, en de Krapp zet het toestel af, richt het hoofd op en staart wezenloos voor zich uit. Zijn lippen
vormen onhoorbaar de lettergrepen van viduiteit. Hij staat op, loopt naar de fond, in het
duister, komt terug met een enorm woordenboek, legt dit op tafel, gaat zitten en zoekt het
woord op.

KRAPP

(leest in woordenboek).

Staat - of toestand - van persoon - die weduwe - of weduwnaar - is - of blijft.
(Kijkt op. Bevreemd.)

Is - of blijft?...
(Pauze. Hij buigt zich opnieuw over het woordenboek en leest.)

‘Dichte weduwesluier’... Ook van dier, speciaal vogel... de vidua of wevervogel...
Zwart gevederte bij het mannetje...
(Hij kijkt vol genot op.)

De wevervogel!
(Pauze. Hij sluit het woordenboek, zet het toestel aan en luistert weer.)

Randstad 1-3

BAND

- bank aan de sluis van waar ik haar venster zien kon. Daar zat ik in de striemende
wind naar haar eind te verlangen. Bijna geen mens te zien, alleen een paar habitués,
kindermeisjes, kinderen, oude mannen, honden. Tenslotte heb ik ze goed leren kennen
- o, ik bedoel natuurlijk van gezicht! Ik herinner mij vooral een donkere schoonheid,
helemaal in gesteven wit, onvergelijkelijke boezem, achter
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een grote kinderwagen met een zwarte kap, een somber vehikel. Als ik haar kant uit
keek, waren haar ogen altijd op mij gericht. Toen ik echter de moed had haar aan te
spreken - zonder aan haar te zijn voorgesteld - dreigde zij de politie te roepen. Alsof
ik het op haar deugd had voorzien!
(Lachen. Pauze.)

Wat een gezicht had ze! Wat een ogen! Als...
(aarzelt)

...chrysoliet!
(Pauze.)

Ach, ja...
(Pauze.)

Daar zat ik toen (Krapp zet het toestel af, peinst, zet het weer aan)

- de blinden gesloten werden, zo'n vies bruin rolluik, terwijl ik juist een bal wilde
gooien voor een wit hondje, dat trof toevallig zo. Ik keek net op en toen was het
zover. Eindelijk alles afgelopen en voorbij. Ik bleef nog een ogenblik met de bal in
mijn hand zitten terwijl de hond keffend tegen mij opsprong.
(Pauze.)

Ogenblikken. Haar ogenblikken, mijn ogenblikken.
(Pauze.)

Ogenblikken van de hond.
(Pauze.)

Tenslotte heb ik hem de bal gegeven en hij nam hem in zijn bek, voorzichtig, heel
voorzichtig. Een kleine, oude, zwarte, harde, massieve gummibal.
(Pauze.)

Ik zal hem voelen, in mijn hand, tot op mijn sterfdag.
(Pauze.)

Ik had hem kunnen houden.
(Pauze.)

Maar ik heb hem aan de hond gegeven.
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(Pauze.)

Ach, ja...
(Pauze.)

Spiritueel gezien een jaar van grote somberheid en armoede tot die gedenkwaardige
nacht in maart, aan het eind van het havenhoofd, in de huilende wind, ik zal het nooit
vergeten, toen alles mij plotseling duidelijk werd. Het visioen, eindelijk. Ik geloof
dat ik dat vanavond vooral moet vastleggen, met het oog op de dag dat mijn werk
volbracht en er misschien helemaal geen plaats meer is in mijn herinnering, goed
noch kwaad, voor het wonder dat...
(aarzelt)...

voor het vuur dat het deed ontvlammen. Wat ik toen plotseling inzag was dat het
geloof waarvan ik mijn leven lang was uitgegaan, namelijk (Krapp zet ongeduldig het toestel af, draait de band verder, zet het toestel weer aan)

- grote granietrotsen en het schuim dat in het licht van de vuurtoren
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opspatte en de windmeter die snorde als eens propeller, mij eindelijk duidelijk dat
de duisternis die ik altijd uit alle macht heb getracht te bedwingen in werkelijkheid
mijn meest (Krapp vloekt, zet het toestel af, draait de band verder, zet het toestel weer aan)

- tot mijn laatste ademtocht onverwoestbare associatie van storm en nacht met het
licht van het visioen en het vuur (Krapp vloekt harder, zet het toestel af, draait de band verder, zet het toestel weer aan)

- mijn gezicht in haar borsten en mijn hand op haar. Zo lagen wij daar, onbeweeglijk.
Maar onder ons bewoog alles, en het bewoog ons, zacht, op en neer en van de ene
kant naar de andere.
(Pauze.)

Na middernacht. Nooit zo'n stilte meegemaakt. De aarde zou onbewoond kunnen
zijn.
(Pauze.)

Hier eindig ik.
(Krapp zet het toestel af, draait de band terug, zet het toestel weer aan.)

- op het meer, met de boot, dicht bij de oever gezwommen, toen de boot in de
stroom geduwd en laten drijven. Ze lag op de bodem uitgestrekt met haar handen
onder het hoofd en gesloten ogen. Felle zon, een lichte bries, aangenaam klotsend
water. Ik bemerkte een schram op haar dij en vroeg hoe ze daar aangekomen was.
Bij het kruisbessen plukken, zei ze. Ik heb weer gezegd dat het hopeloos was en geen
zin had verder te gaan, en ze knikte, zonder haar ogen te openen.
(Pauze.)

Ik vroeg haar mij aan te kijken en na enkele ogenblikken (pauze)

- na enkele ogenblikkene deed ze dat, maar haar ogen waren slechts spleetjes, door
de felle zon. Ik boog mij over haar heen, zodat ze in de schaduw waren, en ze gingen
open.
(Pauze. Zacht.)

Lieten mij binnen.
(Pauze.)

Wij dreven het riet in en bleven steken. Hoe de rietstengels zuchtend bogen onder
de boeg!
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(Pauze.)

Ik ging op haar liggen, met mijn gezicht in haar borsten en mijn hand op haar. Zo
lagen wij daar, onbeweeglijk. Maar onder ons bewoog alles, en het bewoog ons,
zacht, op en neer en van de ene kant naar de andere.
(Pauze.)

Randstad 1-3

16
Na middernacht. Nooit heb ik Krapp zet het toestel af, peinst. Tenslotte rommelt hij in zijn zakken, vindt de banaan, haalt
hem eruit, bekijkt hem, stopt hem weer terug, rommelt, haalt de envelop tevoorschijn, rommelt,
stopt de envelop weer terug, kijkt op zijn horloge, staat op en loopt naar de fond, in het donker.
Tien seconden. Geluid van fles tegen glas, dan kort spuiten van sifon. Tien seconden. Geluid
van fles tegen glas, zonder meer. Tien seconden. Hij komt met een wat onzekere gang terug
in het licht, loopt naar de voorkant van de tafel, haalt de sleutels tevoorschijn, houdt ze vlak
voor zijn ogen, zoekt een sleutel uit, opent de eerste lade, kijkt erin, voelt erin, haalt er een
spoel uit, bekijkt deze, sluit de lade, stopt de sleutels weer in zijn zak, gaat zitten, haalt de
spoel van het toestel, legt deze op het woordenboek, plaatst de ongebruikte spoel op het toestel,
haalt de envelop uit zijn zak, bekijkt de achterkant, legt hem op tafel, zet het toestel aan,
schraapt zijn keel en begint met de opname.)

KRAPP

Heb juist geluisterd naar die stomme idioot waarvoor ik mij dertig jaar geleden hield,
moeilijk te geloven dat ik ooit zo stompzinnig was. God zij dank is dat tenminste
voorbij.
(Pauze.)

Wat een ogen had ze!
(Peinst, merkt dat hij de stilte opneemt, zet het toestel af. Tenslotte:)

Daar zit alles in, alles, al de (Merkt dat dit niet wordt opgenomen, zet het toestel aan.)

Daar zit alles in, alles op deze oude mesthoop van een aardbol, alle licht en donker
en hongersnood en zwelgerij van...
(aarzelt)

...de eeuwen!
(Schreeuwend.)

Ja!
(Pauze.)

Genoeg daarvan! Mijn God! Het had hem van zijn huiswerk af kunnen houden! Mijn
God!
(Pauze. Vermoeid.)

Och, misschien had hij gelijk.
(Pauze.)

Misschien had hij gelijk.
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(Peinst, merkt dit en zet het toestel af. Raadpleegt de envelop.)

Bah!
(Frommelt hem in elkaar en gooit hem weg. Peinst. Zet het toestel aan.)

Niets meer te zeggen, zelfs geen piep. Wat is een jaar tegenwoordig? Een bitter
herkauwen en keiharde stoelgang.
(Pauze.)

Zwelgde in het woord spoel.
(Vol
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genot.)

Spoeoel! Het gelukkigste ogenblik van de laatste vijfhonderdduizend.
(Pauze.)

Zeventien exemplaren verkocht, waarvan elf tegen groothandelsprijs aan openbare
leesbibliotheken over zee. Bekend aan het worden.
(Pauze.)

Een pond, zes shilling en een paar penny's, acht waarschijnlijk.
(Pauze.)

Waagde mij een- of tweemaal buiten voor de zomer bevroor. Zat huiverend in het
park, in dromen verzonken, brandend van verlangen naar het einde. Geen levende
ziel.
(Pauze.)

Laatste hersenschimmen.
(Heftig.)

Dat moet uit zijn!
(Pauze.)

Bedierf mijn ogen met
Effie

weer te lezen, een bladzijde per dag, weer in tranen. Effie...
(Pauze.)

Had gelukkig met haar kunnen zijn, daar aan de Oostzee, en de dennen en de duinen.
(Pauze.)

Niet?
(Pauze.)

En zij?
(Pauze.)

Bah!
(Pauze.)
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Fanny is een paar keer geweest. Uitgemergelde ouwe hoer. Kon niet veel doen, maar
het was waarschijnlijk beter dan een trap in het kruis. De laatste keer was niet zo
kwaad. Hoe speel je het klaar, zei ze, op jouw leeftijd? Ik antwoordde haar dat ik het
mijn hele leven lang voor haar had opgespaard.
(Pauze.)

Ging eenmaal naar de vesper, zoals vroeger toen ik nog een korte broek droeg.
(Pauze. Zingt.)

't Zonnetje gaat van ons scheiden,
't Avondrood kleurt reeds het ve-e-e-ld,
Zoete rust - (hoest, dan bijna onhoorbaar) mogen wij beiden
Nog door geen zorgen gekweld.
(Hijgend.)

Ben ingeslapen en van de bank gevallen.
(Pauze.)

Heb mij 's nachts soms afgevraagd of een laatste poging misschien toch niet (Pauze.)

Ach, zuip je fles leeg en ga naar je nest. Ga morgen verder met dat geleuter. Of laat
het hierbij.
(Pauze.)

Laat het hierbij.
(Pauze.)

Ga in het donker in de kussens liggen - en dwaal. Dwaal de avond voor Kerstmis
opnieuw in de vallei om hulst te zoeken, met rode besjes.
(Pauze.)

Dwaal opnieuw over de Croghan, op een zondagochtend, in de mist, met de teef, sta
stil en luister naar de klok-
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ken.
(Pauze.)

En zo voort.
(Pauze.)

Dwaal opnieuw, dwaal opnieuw.
(Pauze.)

Al die oude ellende.
(Pauze.)

Een keer was je niet genoeg.
(Pauze.)

Ga op haar liggen.
(Lange pauze. Hij buigt zich plotseling over het toestel, zet het af, rukt de band eraf, gooit
hem weg, plaatst de andere erop, windt hem af tot de gewenste passage, zet het toestel aan en
luistert voor zich uit starend.)

BAND

- kruisbessen plukken, zei ze. Ik heb weer gezegd dat het hopeloos wgs en geen zin
had verder te gaan, en ze knikte, zonder haar ogen te openen.
(Pauze.)

Ik vroeg haar mij aan te kijken en na enkele ogenblikken (pauze)

- deed ze dat, maar haar ogen waren slechts spleetjes, door de felle zon. Ik boog mij
over haar heen, zodat ze in de schaduw waren, en ze gingen open.
(Pauze. Zacht.)

Lieten mij binnen.
(Pauze.)

Wij dreven het riet in en bleven steken. Hoe de rietstengels zuchtend bogen onder
de boeg!
(Pauze.)
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Ik ging op haar liggen, met mijn gezicht in haar borsten en mijn hand op haar. Zo
lagen wij daar, onbeweeglijk. Maar onder ons bewoog alles, en het bewoog ons,
zacht, op en neer, en van de ene kant naar de andere.
(Pauze. Krapp's lippen bewegen. Geen geluid.)

Na middernacht. Nooit zo'n stilte meegemaakt. De aarde zou onbewoond kunnen
zijn.
(Pauze.)

Hier eindig ik deze band. Doos (pauze)

- drie, spoel (pauze)

- vijf.
(Pauze.)

Misschien zijn mijn beste jaren voorbij. Toen er nog een kans op geluk bestond.
Maar ik wens ze niet terug. Nu dat vuur in mij brandt niet meer. Nee, ik wens ze niet
terug.
(Krapp staart roerloos voor zich uit. De band loopt in stilte verder.)
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Louis-Paul Boon
Playgirls
In het boek De Paradijsvogel deelde ik mee, hoe ik al van in de aanvang op het
anderen nogal loens lijkende idee was gekomen, afbeeldingen van vrouwen ‘aller
landen’ te verzamelen - zoals sommigen, minder fantasierijken, het met pijpen en
postzegels doen.
Ik moet dit logenstraffen, dit bijeenzamelen van eerst zomaar wat vrouwelijkheid
is in de loop der jaren tot omzeggens een, fenomenale, feminateek uitgegroeid. In
de verlatenheid van mijn huis, dit eiland van rustige beschouwing temidden een
oceaan van zenuwachtig vertoon, had ik weinig anders te doen dan mij daarmee
onledig te houden.
Vastgeplakt op bladen kijken mijn vrouwen langs mij heen met vrijmoedige blik
of omsluierde ogen, gedogend dat ik als bewonderend toerist èn meteen als afgravend
archeoloog het landschap van hun lichaam bereis.
Langs hen om mocht ik deze samenleving op de snede van het mes afwegen. Een
beschaving die haar bloeiperiode heeft bereikt en nu diepgeurend, nog niet naar
verrotting, doch reeds naar beursheid gaat rijpen en waar mijn vrouwen zich uitstallen
op de troon, in hun met hermelijn omhangen dierlijkheid.
Ik zou dit dan ook, maar niet zonder glimlach, een ‘proefschrift’ willen noemen.
Een proefschrift dat echter verre van
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volledig gaat zijn, en dat na mij (indien het nog belang moest hebben) dieper kan
worden uitgewerkt en in verdere druk heel wat aangevuld.
Ik wil mij hieromtrent verontschuldigen, maar ook verdedigen. Wil nota nemen
dat ik ongeveer alleen sta om te beginnen delven in deze ontzettend omvangrijke en
zich elke maand opnieuw opstapelende stof van nieuwverschenen playgirls.
In de honderden afbeeldingen, die ik met haast vertederde zorg wegknip uit al
deze zogenaamd lichtzinnige maar onder bandje verkochte magazines - men is
lichtzinnig maar men wil het de rechterhand niet laten merken - komt het er voor mij
op aan in de eerste plaats een voorlopige, misschien wat voorbarige, rangschikking
te vormen.
Mijn berg van honderden prenten met de waakzame spade van de archeoloog
afgravend, kon ik niet anders dan de typische soorten onder hen te beginnen
rangschikken. Het ligt voor de hand, dat ik in de eerste plaats zou beginnen met de
vrouw die anders is van ras en van huidskleur.
Het brengt mij niet nader tot wat mijn uiteindelijk doel moet worden, maar het
hielp mij reeds tot het aanleggen van wegen in het oerwoud van ons vrouwelijk
schoon. Want nadat enkele dezer kleine paden waren gehakt, kon ik als vanzelf
overgaan tot een eigenlijke opmeting, een dieper doorgevoerd ‘in kaart brengen’ van
's werelds Most Beautiful Bodies.
Het is echter een al te grove, een al te primaire indeling. Het is pionierswerk, en
van daaruit ruw en onbehouwen.
Het stoot me soms tegen de borst met het hakmes op deze schoonheden te moeten
ingaan - ik hou daar niet van, ik ga niet graag mijn rol van belangstellend verzamelaar
te buiten, om mij aan het doortastend werk van de chirurg te wagen.
Men moet echter toegeven dat ik ergens had te beginnen, om nergens te eindigen.
Het leek me dan maar het beste - en ik bedoel: het minst moeilijke - eerst en vooral
de nog wild en ongeschonden in-
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Kalapalos-Indiaanse van de Matto-grosso.

Yanamala-Indiaanse.
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Moïs-type, Vietnam.

Auca-Indiaanse, Equador,
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vijftienjarige ‘dalila’. Onder: Eskimovrouwen, westkust van Groenland.
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diaanse, met haar door amazone en orinocco bemodderde borsten, aan te vatten.
Zo is mijn eerste merkwaardige exemplaar een vijftienjarige auca-indiaanse van
de ecuador geworden, door zendelingen gevonden en gefotografeerd midden het nog
ongerept genoemde oerwoud.
Vooraleer háár ongereptheid in beeld te brengen stopten ze haar eerst nog een
amerikaanse magazine in handen, zodat het voor onze wereld een ontroerend prentje
kon worden: het nog dierlijk-wilde auca-kind maakt verheugd kennis met de
heerlijkheden onzer beschaving.
De sluwe blik echter, die over de magazine heen naar ons wordt geworpen
vanachter het dichte traliewerk der wimpers over arglistig geloken ogen - en ook de
sporen van bijna een glimlach, die haar om de harde wonde van een ruwgesneden
mond speelt, misschien minachtend, misschien ook alleen maar het grappig vindend
- doen vermoeden dat zij wist wat aan het gebeuren was...
En namelijk dat haar broeders, als het niet haar minnaars waren, middelerwijl in
het dichte oerwoud rondslopen om de fotograferende zendelingen met hun giftige
pijlen te treffen..
Alleen het fototoestel, met de door water reeds geschonden film, werd later
drijvende in de stroom aangetroffen.
Het lot der zendelingen echter bekommerde me niet. Ik krabbelde bij dit document
alleen de randbemerking, dat zij door deze samsons van het geloof - ietwat voorbarig
- reeds als ‘dalila’ was gedoopt. En verder baarde ik een ode op de jonge borst,
waarvan de omranding der toppen glanst en glimt, alsof die uit opgepoetst rood koper
is geslagen.
Toch aarzelde ik... Moest niet veeleer begonnen worden met de afbeelding van een
machtige en ontzagwekkende kalapalos-indiaanse, die meer nog dan de vorige een
indruk van maagdelijk oerwouddier weet te schenken?
Alles is breed en beestig aan haar. De neusvleugels staan
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gesperd naar de geuren van het dichte woud, de mond ligt brutaal open, de borsten
strekken zich uit als tropische bloemen, en de heupen zou men haast bij vergissing
flanken gaan noemen.
Misschien is dat alles meer verbeelding dan wat anders, vooral omdat de vacht
der haren door de vingeren van een vriendin worden geëxploreerd, als een wildrijk
onderwoud, om het er huizende gedierte op te jagen en te doden.
De lome ogen echter, deze spiegels der ziel zoals men zegt, verhalen van het diepe
genot dat ook onze vrouwen ondergaan als men zich met hun haren onledig houdt.
Men beseft hierdoor: dit wezen met de genietend luifelende ogen is méér dan een
dier, het is een te begeren zij het nog niet lief te hebben vrouw.
Men zou er in het oerwoud mee paren, en dan weergekeerd in onze beschaving
eens aan terugdenken - een avond vol melancholie, bij het knetterend haardvuur - of
men zou het uitflappen als men, bij drank, met andere heren smeerlappen onder
elkaar is.
Maar neen, als ik werkelijk ergens had te beginnen, dan moest dit met een
yanamala-indiaanse zijn, die zich bijna als een amfibieachtig wezen in een ondiepe
poel heeft uitgestrekt.
Zij zwemt niet, zij ligt daar maar. En dan nog - zoals men dat soms zegt in zijn
plots geschrokken gevoelens van eerbaarheid - zoals god in Frankrijk.
Loom nijgen de oogschalen toe, zoals zij bevredigd en bedruipt aan aardse lusten
insluimeren gaat, terwijl de als met een bijl gebeeldhouwde mond in dierlijke rust
blijft ademen, even boven het rimpelend water uit. Dit alles wordt omlijst, aanlokkend
en toch ook afschuwwekkend - doch worden wij niet juist betoverd door wat ons
huiveren doet? - door een druipnatte vacht, die aan het stijfstaand harige kleed ener
waterrat doet denken.
De rest van dit lijf - en laat het dan dat van een in moerassen levende rat zijn - is
een in water en slijk verzonken land,
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waarvan een borst uit het oppervlak heuvelend oprijst als een dezer nooitgeziene
droomeilanden. Zo stel ik mij voor, dat bijvoorbeeld een kakkerlak van een kever
hier aanspoelen zou om er zijn leven lang te willen leven en sterven, in de schaduw
van de torentepel.
Iets verder ligt ook nog de ronding van een aan alles verzadigde buik boven het
spiegelvlak, met in het midden ervan de in verwarring brengende navel - die denken
doet aan een dezer atols, maar dan in miniatuur, waarboven onze kernenergisten de
paddestoel der verschrikking bij voorkeur laten opstijgen.
Zo bracht ik alle indiaans naakt bij elkaar, van vuurland naar ijsland.
Helaas, er is een leemte voor wat de dochter van apachen of irokezen betreft... De
laatste der mohikanen heeft in de mengelmolen gelegen met al wat het oude europa
had uitgespuwd aan moordenaars, goudzoekers en bijbellezers, en is na shaking er
uit te voorschijn gekomen als een first lady of America - een glamourgirl die met
een tikje trots bekennen gaat, nog wat bloed van sitting buil in de aderen te voelen
stromen.
Ik schoof die cocktails terzijde... Later zou ik ze weer te voorschijn halen, de góden
dankend en mezelf gelukwensend, toen ik ook aandacht ging schenken aan misschien
wel het meest tempterende van wat onze wereld aan vrouwelijk schoon bezit: het
vermengingsprodukt.
Voorlopig moest ik me dan vergenoegen met naar de kleine eskimovrouw over te
gaan.
Als manna des hemels viel mij een prent in handen, waarop een drietal vrouwen
van groenlands westkust bereid bleken geweest alle mogelijke vooroordelen, en
kleren, af te leggen om uit hun tent van rendierhuiden in het zonlicht te treden en
zich, in een bijna-aangetooide naaktheid, aan de lens van de fotograaf prijs te geven.
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Het gaat er haast op lijken of zij een cursus in frivoliteit volgden, want zoals zij daar
voor ons verbijsterd oog verschijnen moeten zij in niets onderdoen voor hun parijse
zusters, die op het podium van de ‘nouvelle eve’ of de ‘boule blanche’ hun
geraffineerd opgetuigde borsten en billen laten bewegen en bewonderen.
Gewoon wat ruwgevlochten touwwerk dat hun de haren opbindt tot een toren, en
aan de benen lederen kaplaarzen waaruit wat wollig franje de rand van de bil komt
sieren, is voldoende om ons een slotparade van de ‘folies’ te reminisceren. Want
tussen beide aangeklede - aangetooide - uitersten van hoofd en benen praalt hun
integrale naaktheid als een godslastering en een vloek, neen, als een zegening en een
geschenk.
Maar zij bezitten de spleetogen, de ronde schouders en de ietwat bedeesde borsten
die eigen zijn aan alle aziatisch ras.
Ik zal in deze studie er zelfs op wijzen, hoe deze saffraankleurige boezem zich
nooit uitdagend voordoet, maar in welwillende gelijkmoedigheid aangeboden wordt.
Deze drie eskimovrouwen zijn de voorboden van een ganse schare: bij allen die
tot het gele ras behoren zou ik op deze beschaafde, deze zich haast
verontschuldigende, granaatvormige borsten aanbotsen - tot ik in bali voor de
bekroning ervan, de haast tot meetkundige vorm herleide perfectie, in bewondering
naar de beschrijvende pen zal grijpen.
Maar hierover later eens, en méér...
Ik moest nu vanzelfsprekend verder de aziatische wereld en haar vrouwen
binnendringen.
Ik had geen gebrek aan afbeeldingen over hen. Wij hadden pas de tweede
wereldoorlog achter de rug en onze soldaten waren huiswaarts gekeerd van alle
fronten - zij hadden op bali en sumatra gevochten, in de sahara en langs alle eilanden
van de stille zuidzee en de indische oceaan.
Zij hebben overal de uitheemse vrouwen leren kennen, met hun gele, bronzen of
ebbehoutkleurige huid. Zij hebben hen in uren van nostalgie gestreeld, bevrucht, en
soms zelfs liefgehad.
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En nu, bij hun thuiskomst, verlangden zij er naar deze vrouwen terug te vinden, al
was het maar in beeld.
Al onze magazines gaven reportages over de vreemdste uithoeken der wereld en
de bewoonster ervan, die, halfnaakt, soms geheel naakt, haar rijst stampte of haar
visnetten bovenhaalde. En in alle boekhandels kan men bovendien te hooi en te gras
albums bij elkaar rapen, met op het omslag een jonge dierlijk-naakte japanse, javaanse
of noordafrikaanse - en dat onder titels als ‘oriental models’ of ‘exotic beauties’.
Naast deze foto's verzamelde ik ook nieuwtjes en babbeltjes over hen - want men
begon in onze samenleving hun namen te onthouden. Zij raakten stilzwijgend onze
beschaving binnengesmokkeld, zij werden stilaan ‘vrouwen’, ook van onze wereld.
Deze echter, die reeds naam en faam dragen - en, vanzelfsprekend, ook bontmantels
en juwelen - verwijderde ik uit dit eerste gedeelte om ze onder te brengen in een
apart hoofdstuk dat ik noemde ‘de exotische vrouw in onze samenleving’. Maar ook
daarover eens meer, op tijd en stond...
Zonder me zorgen te baren ging ik ondertussen verder met het naamloze naakt te
verzamelen naar ras en land.
Vrij vlug was ik in bezit van prenten waarop japanse vrouwtjes in het
gemeenschappelijk bad vertoeven, uit het dampende water opduiken, gehurkt zitten
op de natte tegels rond het zwemdok, of zich een lint rond de haren strikken om deze
bij het baden niet hopeloos in de war te brengen.
Zij is verre van te versmaden, deze japanse, ondanks haar iets te mollige schouders
en haar geblokte gestalte die op stevige, misschien wel iets te zware benen rust. Haar
charme schuilt echter meer in de koolzwarte haren en even koolzwarte ogen,
‘geheimnisvol’ als een gedicht - en die dan ook het nuchter proza van dat gezapig
buikje en de afgeronde boezem doen vergeten.
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Wat dan gezegd over mijn chinese naakten? Zij zijn bijna eender, alhoewel de boezem
soms wat zwaarder durft te zijn en de mond soms ook voller en natter rijpt, om naar
de hoeken ervan wijsgeriger te gaan krullen.
Zij zijn de grote rivalen - doch niet in wat wij ons als exotische schoonheid gaan
verbeelden, want hiervoor komen andere droommooie eilandbewoonsters in
aanmerking - maar hen aan elkaar afwegend zou men zeggen, dat de ene zo dadelijk
een spreuk van laotse gaat murmelen, terwijl de andere het nuchter over het
vervaardigen van elektrische lampen en het mededingen in een schoonheidswedstrijd
zal hebben.
Maar legt dat enig gewicht in de schaal? En zo ja, aan welke zijde?
Hoe schril steekt daartegen een jeugdig naakt van het himalayagebergte af!
Meer indisch dan chinees zijn de zorgvuldig afgeplatte dijen, terwijl de scherpe
borsten reeds neiging zouden voelen neerwaarts te wijzen - moest dit kind der bergen
niet op instinctieve wijze de wetten der schoonheid aanvoelen. Want hetzelfde gebaar,
waardoor de dubbele speer der borsten wordt geheven, laat ook in ijdele praal een
paar armbanden over de sierlijke elleboog naar de spoel van de bovenarm glijden.
En zeggen dat zij dit niet eens doet om ons te bekoren, doch veeleer om haar
hulpeloze verlegenheid ermee weg te moffelen - zoals ook vreze en angst de
sierlijkheid der hinde in haar wegrennen verhogen kunnen.
Want zie, rond de lenden en ook rond de hals ligt iets van niets, een soort doekje,
meer zomaar als een versiering dan dat het haar beschermen moet tegen kou, of de
bedreigende blik van oneerbaren.
Lang echter kan ik bij deze jonge bergbewoonster niet verblijven. Ik weet het, achter
de himalayatoppen wacht de indische, met al haar geheimzinnig vertoon in tempels
temidden
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het oerwoud, met heilige slangen rond haar en een afschrikwekkende godin kali.
Naar men zegt (maar ik wil het daar niet over hebben) zou men zich ginds nog
steeds aan een kindbruidje kunnen verbinden. Is het hieraan te wijten dat ik, wat
indië betreft, een ongewoon aantal kindvrouwtjes moest verzamelen?
In elk geval, bijna om te aanbidden is deze nimfijn die zich met al te licht gewaad
in de ganges heeft gebaad en nu met doorschijnend, aan het prille lichaam vastklevend,
gewaad uit het water opstijgt en de nauw ontsproten pruimeborstjes aan onze
schendende blik prijsgeeft. Een andere zit met koperen banden rond de armen bloemen
te plukken, en nu zelfs zonder kleed. Een derde torst op het hoofdje een mand, een
vierde heeft wat bladeren geraapt om zich de schaamte achter te verbergen.
Maar allen dragen ze dit tere boezempje naakt. Het welft nog niet de moeite waard
er over te gewagen, maar bijna even groot als de vrucht zelf is de knop ervan, scherp,
soms reeds donker omrand, en meestal zwellend. Rozebotten die pas morgen, in het
koesteren van zon en licht, zullen verder zwellen om weldra tot diepgeurende rozen
open te bloeien.
Openbloeien, zoals dan gebeurd is bij deze heilige danseres uit bengalen, van wie
ik een drietal afbeeldingen in bezit kreeg. Bijna blank stralen de borsten in het overige
brons van het lichaam, doch hun tepel en ook de ongewoon brede omranding ervan
is bijna zwart als houtskool. Het is ordinair het te moeten zeggen, maar deze
fluweelzwarte punten steken u letterlijk de ogen uit. En dit dan nog te meer, omdat
zij neerzit in gebed en de handen gevouwen houdt - zoals ook onze vrouwen die den
Here bidden - doch hierdoor juist de toppen der vingeren richtend naar de kloof
tussen de beide blanke, hun top met zwarte sneeuw bedekte, bergen...
Naakt als een vloek, zou ik zeggen, maar het hart verheven tot god.
Ik moet er om glimlachen, achteraf, maar op de rand van de-
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ze foto's schreef ik alleen maar neer: geboren te calcutta, spreekt vlot frans en engels.
Steeds verder baande ik mij een weg, afgezoomd met naakten, van laos naar
cochinchina, van annam naar vietnam. Ik durf ze niet alle te gaan beschrijven uit
vrees te zullen vervelen - niet elkeen is in vrouwelijk naakt zo bijster geïnteresseerd
- maar ik moet toch aandacht vragen voor de foto van een moïstype uit het genoemde
vietnam, genomen amper een paar weken vóór de fotograaf en àndere kolonialen
met geknetter van machinegeweervuur uit deze reeds voldoende beschaafde landen
werden verjaagd. Wist zij, die nog onder de lens werd genomen, reeds van de komende
gebeurtenissen af?
Alhoewel nog bitter jong kijkt ze toch reeds bitter wereldwijs. De reeds stevig
opgebouwde borstjes kunnen amper wat maanden oud zijn, doch het misprijzend
lachje rond haar mond moet nog stammen uit de langvervlogen tijden toen vasco da
gama - of wie was het - er voor het eerst voet aan wal zette.
Vanuit de hoogte kijken ook de ogen ironisch neer op de man, die op de gevoelige
plaat wat wenste vast te leggen dat bij haar - een wilde - nog onbedekt kon zijn, maar
in zijn land en bij zijn vrouw niet meer gedoogd zou worden. Is het juist daarom dat
zij ze tot hun volle recht laat komen? Dat zij ze als handgranaten heft, door de armen
achterwaarts te strekken?
De mond laat ik buiten beschouwing... Ik durf haast niet spreken over de hoon,
die als druppelend venijn van deze lippen vloeit.
Een wilde? Het kralensnoer rond de hals, glijdend tussen datgene waarmee zij ons
bedreigt, draagt zij als een dame van afkomst die langs haar weg ene van het blanke
gepeupel, een borstenfotograaf, moest gedogen.
Maar het is alsof na haar optreden een paukslag wordt gegeven... Een andere,
wonderlijke, doet haar intrede in deze mijn studie over de vrouwen. Ik treed haar
tegemoet...
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Calcutta, Bengalen.
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Orgone accumulator met ‘schieter’.
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Ethel Portnoy Kousbroek
Beaucoup, passionnément, à la folie
De carrière van Wilhelm Reich
Wilhelm Reich werd op de 24ste maart 1897 in Oostenrijk-Hongarije geboren als
zoon van een welgestelde boer. Zijn moedertaal was Duits, en tot 1938 had hij de
Oostenrijkse nationaliteit.
Van 1907 tot 1915 bezocht hij de middelbare school (natuurwetenschappelijke
afdeling) en blonk uit in Duits, Latijn en Natuurkunde. Na het eindexamen, waarvoor
hij slaagde met ‘Stimmeneinhelligkeit’, nam hij deel aan de eerste wereldoorlog in
de rang van luitenant.
In 1918 liet hij zich inschrijven aan de medische faculteit van de Universiteit van
Wenen, en behaalde in 1922 de doktersgraad. Hij specialiseerde zich daarna gedurende
twee jaar op neuro-psychiatrie, werkte gedurende een jaar in een psychiatrische
kliniek onder Schilder, en trad toe tot de Weense Psychoanalytische Vereniging,
onder voorzitterschap van Sigmund Freud. Hij werd weldra hoofdassistent in Freud's
Psychiatrische Kliniek in Wenen, en in 1928 vice-directeur. Tegelijkertijd was hij
directeur van het Seminarium voor Psychoanalytische Therapie en doceerde hij aan
de Faculteit van het Psychoanalytisch Instituut. Tot 1933 had hij bovendien een privé
praktijk als psychiater.
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Politiek en Psychoanalyse
Oslo, 1934. Reich arriveert in Noorwegen als vluchteling uit Duitsland. Zijn
wetenschappelijke reputatie is zodanig dat hem dadelijk een functie wordt aangeboden
in het Psychologisch Instituut van de Universiteit van Oslo. Zijn belangrijkste
publikaties zijn al verschenen: Die Funktion des Orgasmus (1927), Charakteranalyse
(1933), Die Massenpsychologie des Fascismus (1933). Uit deze titels blijkt voor
welke onderwerpen Reich belangstelling had; de strekking van zijn werk tot die
datum zou men kunnen samenvatten als een poging om de nieuw verworven inzichten
en mogelijkheden van de psychoanalyse niet te beperken tot het genezen van
individuele geesteszieken, maar bovendien toe te passen op de maatschappij in het
algemeen, als grondprincipe voor sociale hervorming, als basis voor de geestelijke
bevrijding van de mens, als beginsel voor het gezond maken van een pathologische
samenleving. Deze instelling leidde Reich enerzijds naar een verdiepte studie van
de seksuele functies, en anderzijds tot het lidmaatschap van de Communistische
Partij.
Het is moeilijk te zeggen in welke mate de partij oren had naar Reich's theorieën;
de door Reich gestichte beweging voor seksuele politiek werd nimmer officieel in
de partij opgenomen, en later zelfs verworpen. Arthur Koestier, die lid was van
dezelfde cel, schrijft over Reich:
‘Van de andere leden van mijn cel herinner ik mij Dr. Wilhelm Reich, oprichter
en directeur van Sex-Pol (Instituut voor Seksuele Politiek). Hij was een Freudiaans
marxist; geïnspireerd door Malinowski had hij een boek gepubliceerd, Die Funktion
des Orgasmus geheten, waarin hij de theorie ontwikkelde dat het gebrek aan seksuele
bevrediging van het proletariaat schade deed aan haar politieke bewustwording;
slechts door een onbelemmerde, vrije beleving van de seksuele drift kon de
arbeidersklasse haar revolutionaire mogelijkheden en historische opdracht
verwerkelijken; het hele idee was lang
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zo gek niet als het klinkt. Na het aan de macht komen van Hitler publiceerde Reich
een briljante psychologische studie van de Nazi-mentaliteit, die echter door de partij
verworpen werd. Reich brak met het communisme en is thans directeur van een
instituut voor wetenschappelijk onderzoek in de VS’.
In 1927 reeds had Reich gepoogd Freud te winnen voor wat hij de sociale taak
van de psychoanalyse achtte. Hij verwierf slechts de verbittering van het Internationaal
Congres voor Psycho-analyse, dat, na enkele levendige schermutselingen in de
coulissen, Reich royeerde en pogingen om psycho-analyse te liëren met het marxisme,
strijdig verklaarde met het beginsel van politieke afzijdigheid der wetenschap. Hoewel
Reich niet geheel alleen stond - o.a. Otto Fenichel had Reich's zijde gekozen - werd
Freud's houding, zoals Reich met spijt optekent, ‘negatief tegenover mij’.
In het kader van de communistische en socialistische bewegingen in Duitsland en
Oostenrijk, ging Reich voort te ijveren voor een ‘natuurwetenschappelijke,
psychiatrisch georiënteerde sociologie’. Van 1928-'30 richtte hij in Wenen een aantal
Centra voor Geestelijke Hygiëne op, die tot doel hadden de psychiatrie binnen het
bereik van het volk te brengen; in 1931 volgde de publikatie van een tijdschrift:
Zeitschrijt für Sexualwissenschaft, en van 1930-'33 onderwees hij in Berlijn en in
verschillende over Duitsland verspreide Centra voor Geestelijke Hygiëne.
Het feit, de relatie tussen seksualiteit en politiek tenminste in overweging genomen
te hebben, mag de Duitse Communistische Partij als een verdienste aangerekend
worden. Maar verworpen werd het idee tenslotte wel, en de officiële manifestatie
daarvan kwam, toen de partij Reichs boek Massenpsychologie des Fascismus
verwierp, waarmee een einde kwam aan Reich's romance met het communisme. In
diezelfde periode verweten zijn vijanden in de Internationale Psychiatrische Unie
hem, in dienst van Moskou te staan.
Hitler komt aan de macht. Reich vlucht naar Oslo. Zo er la-
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ter paranoiale elementen in Reich's denken gaan optreden, dan is het goed, zich te
herinneren in hoeverre hij op dit ogenblik concrete redenen had, zich vervolgd te
voelen: politiek vluchteling voor het fascisme, gebrouilleerd met de Communistische
Partij, geroyeerd en veroordeeld door de IPV, gezwegen nog van de enorme
agressiviteit waarmee (nog steeds) grote groepen mensen iedere vorm van studie der
seksualiteit bejegenen, nog eens vertienvoudigd waar het iemand betreft, die de
vruchten van deze studie gemeengoed tracht te maken.
In zijn Oslo-se periode hebben Reich's theorieën vaste vorm aangenomen; de IPV
heeft zijn politieke ideeën verworpen, maar er is niemand die werkelijk zijn
wetenschappelijke autoriteit betwist. Van Freud verschilt Reich's denkwijze nog
slechts in zoverre, dat voor hem het kenmerk van een volwassen, evenwichtig, gezond
individu niet is Freud's voor velerlei uitleg vatbaar begrip: het bereikt hebben van
genitale seksualiteit, maar: het bereiken van complete, overstelpende, volledig
bevredigende orgasmen.
Dit wordt het punt van uitgang. Reich verdiept zijn studie van het orgasme;
enerzijds bestudeert hij het feit dat vele individuen niet in staat zijn zich ontspannen
over te geven aan het orgasme, maar krampachtig blijven en gespannen - ‘gepantserd’,
zoals Reich het noemt. Hij ontwikkelt een therapie om dit verschijnsel te genezen:
de vegetotherapie, waarover later meer. Anderzijds onderzoekt hij het orgasme zelf:
wat is een orgasme? Reich behoort tot de school, die poogt alle verschijnselen te
herleiden tot logische, fysische, aanwijsbare oorzaken: het 19e-eeuws materialisme.
Reich gaat op zoek naar orgasme-stof.
En hij vindt het.

De phlogiston-theorie in de seksuologie: orgone
Het orgasme, redeneerde Reich, is het meest essentieel levende levenskenmerk. Het
is het doel en het middel, de alpha en
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de omega - het is het leven zelf. Bij iedere levensvorm kan men waarnemen dat
aangename prikkels het organisme doen uitzetten, stromingen doen plaatsvinden in
het protoplasma (zoals bij de amoebe: vorming van pseudopoda), een stijging
veroorzaken in de elektrische oppervlaktespanning, die tenslotte tot ontlading komt.
Aldus Reich.
Onaangename prikkels daarentegen doen het organisme samentrekken en krimpen
(zoals een gestoorde amoebe zijn pseudopoda intrekt): de levenskracht trekt zich
terug.
Deze ‘levenskracht’, die zich ontlaadt door middel van het orgasme, wordt later
door Reich ‘orgone’ gedoopt, orgasmekracht. Maar alvorens na te denken over een
naam, begint Reich te zoeken naar een biologisch bewijs voor het bestaan ervan.
Dank zij een zekere Dr. Liebeck, die naar Oslo is gekomen om onder Reich te
studeren, krijgt hij de beschikking over een kostbare binoculaire Leitz-microscoop,
met een maximale vergroting van 1500 X. Dit vertegenwoordigt, om even bij dit
getal stil te staan, ongeveer de limiet waartoe een optische microscoop in staat is;1
het is weliswaar mogelijk lenzencombinaties te maken met een theoretische vergroting
van het dubbele of meer, maar het golfkarakter van het licht stelt een grens aan het
scheidingsvermogen, doordat de van één punt afkomstige stralen zich niet verenigen
in een punt, maar in een rond vlekje. Het was met deze microscoop, dat Reich zijn
revolutionaire ontdekking deed - en eerst recht slaags raakte met de wetenschappelijke
wereld.
Op die gedenkwaardige dag deed Reich vlees, aardappelen, groente, melk en eieren
in een pan, kookte alles gedurende een half uur, maakte een preparaat en haastte zich
naar zijn microscoop. In plaats van de suspensie van partikels vet, zetmeel, e.d. die
hij verwachtte, zag hij ‘niets dan (ronde) blaasjes, van verschillende afmetingen
weliswaar, maar toch kennelijk

1

Afgezien van kunstgrepen als donkerveldbelichting en de fasecontrast-methode.
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van dezelfde soort’. Deze blaasjes, buitendien, ‘vertoonden een blauwe of
blauw-groene weerschijn’. Reich trok uit dit alles zijn conclusies. De blaasjes waren
‘bionen’ of levenspartikels, en de blauwe weerschijn verraadde de aanwezigheid van
levensenergie. In de blaasjes meende hij beweging te kunnen waarnemen, en om het
verschijnsel beter te kunnen bestuderen bestelde hij de krachtigste objectieven die
Leitz kon leveren en combineerde die met de sterkste oculairs van zijn microscoop.
Zodoende kon hij vergrotingen bereiken van 5000 X. Zijn vermoeden werd bevestigd:
er was beweging in de blaasjes. Beweging, en dus leven. Reich liet de
bionen-oplossing enige tijd staan in petri-schaaltjes, bekeek haar daarop opnieuw
onder de microscoop, en wist dat hij op het spoor was van de oerwetten van de
materie: daar waar voorheen alleen ‘bionen’ waren geweest waren nu protozoa.
Biogenese! Er was leven ontstaan!
Vanaf die datum heeft iedere onderzoeker, die onder Reich studeerde, deze
proefneming moeten herhalen als basis van zijn opleiding. Niet-steriele
omstandigheden zijn absoluut noodzakelijk voor het gelukken er van. ‘Steriele
voorwaarden komen in de natuur ook niet voor’, is Reich's antwoord aan hen, die,
zoals Dr. Hauschka van het laboratorium voor experimentele biologie van het Cancer
Research Institute, getracht hebben de proefneming te herhalen, en meldden: ‘het is
ons niet gelukt levenloze materie te veranderen in levende organismen onder de
steriele condities in ons laboratorium’. Reich vergelijkt dit negatief resultaat met het
op de snijtafel ontleden van een levend wezen om het leven te demonstreren, en
houdt vol dat het niemand nog gelukt is protozoa te verkrijgen uit de dampkringslucht
(want dit was uiteraard de verklaring die men tegenover zijn biogenese-theorie stelde)
met inbegrip van hemzelf en zijn studenten, die het ‘jarenlang, honderden malen’
geprobeerd hebben, zonder enig resultaat. De theorie dat micro-organismen
voorkomen als verontreinigingen in de lucht, analyseert hij als onderdeel van een
reinheidsneurose,
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waarvan men eerst genezen moet worden om objectief te kunnen zijn.
Het andere struikelblok, waarom de strijd ontbrandde, was de microscopie met
vergrotingen boven de 1500 X. Reich trachtte duidelijk te maken, dat hij zijn
conclusies niet ontleende aan een bij dergelijke vergrotingen waargenomen structuur,
maar beweging. Het afwijzen van dit onderscheid noemt hij een ‘mechanistische
zienswijze’. Hij stelt tegenover de ‘dode structuur’ de ‘levende beweging’, en voert
aan dat het psychologische remmingen en censuur zijn, die de mechanisten blind
maken voor ‘manifestaties van het leven’, en die er de oorzaak van zijn, dat zijn
ontdekking niet eerder plaatsvond.
In mei 1937 begon de grote campagne tegen de bionen-theorie; voordien had Reich
min of meer ongestoord in Oslo kunnen werken. In korte tijd werd hij niet alleen in
Noorwegen aangevallen, maar ook uit Zweden en Denemarken kwam hevige kritiek,
en uit Duitsland. Een van de factoren, die meegewerkt moeten hebben om Reich er
van te overtuigen dat hij gelijk had, was dat een deel van deze aanvallen minder zijn
theorieën betrof, dan wel zijn Joodse afkomst. Een van zijn meest verbitterde
tegenstanders, die alles in het werk stelde om Reich uit Noorwegen uitgewezen te
krijgen, handelde vermoedelijk inderdaad op instructies uit Duitsland (en werd na
de oorlog als collaborateur gefusilleerd).
Onder de druk van deze veelvoudige agressiviteit werkte Reich verder aan zijn
theorie, die langzamerhand vaste vorm begon aan te nemen: daar waar orgone-energie
de kans heeft water te absorberen, vormt het bionen, die op hun beurt weer in staat
zijn levende cellen te vormen. De orgone, kenbaar aan haar blauwe kleur, doordringt
het gehele wereldruim, als een pulserende oceaan orgasmekracht. Een levend
organisme is een opeenhoping van orgone van grotere concentratie dan de omringende
oceaan, waar het organisme enerzijds haar orgone uit put, en anderzijds aan afstaat
bij ieder orgasme, en zichzelf zodoende op peil houdt. Bij de dood houdt deze ‘stof-
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wisseling’ op, en de orgastische waarde van het organisme zinkt langzaam weg tot
het de concentratie van de omringende oceaan bereikt heeft, waaruit de nieuwgeborene
dan weer energie put, en da capo.
Dat deze theorie aansluit bij oudere systemen (ether, fluïdum, etc.) valt buiten het
bestek van dit artikel.

Organisme-energie op praktische grondslag: de orgone accumulator
Reich's volgende stap was het zoeken naar een methode, om een tekort aan orgone
te kunnen aanvullen. Hij wist reeds hoe het organisme zich van een surplus ontdoet:
door middel van het orgasme.
Reich had ontdekt - het is niet duidelijk hoe - dat ‘metalen orgone aantrekken,
verzamelen en weer afstaan’, ongeveer zoals ijzer magnetische krachtlijnen bundelt.
Deze nuttige eigenschap kreeg haar praktische toepassing in de vorm van een metalen
kamertje of kast, waarin de patiënt plaatsneemt en gedurende kortere of langere tijd
de door het metaal aangetrokken orgone op zich laat inwerken.
Sedert 1949, het tijdstip waarop de metalen cellen in de V.S. op de markt
verschenen, hebben duizenden mensen ontelbare uren in het halfduister van deze
instrumenten doorgebracht. Volgens Reich's hypothese versterken de cel en haar
menselijke inhoud wederkerig eikaars OR(= orgone)potentiaal. De eerste accumulator,
gefabriceerd in Noorwegen, was een eenvoudige stalen kast. Latere modellen
bestonden uit vijf tot twintig lagen plaatijzer, van elkaar geïsoleerd door glaswol,
dat de functie heeft eventuele vochtontwikkeling te absorberen. Aanvankelijk zat de
patiënt op een gewone stoel, maar toen in de VS de serieproduktie begon, werden de
cellen toegerust met een ingebouwde metalen bank, bedekt met celotex, en voorzien
van een opening, teneinde het aanbrengen van de ‘schieter’ te vergemakkelijken.

Randstad 1-3

37
De schieter is een kleinere metalen doos, die men op de schoot kan houden, van waar
een buigzame holle metalen geleider leidt naar een trechtervormig mondstuk, dat de
patiënt in de hand houdt en richten kan op gedeelten van het lichaam die een extra
dosis van node hebben. Het is aan te bevelen weinig of geen kleren te dragen in de
accumulator, want die absorberen de OR. Geen bezwaar is er tegen het meenemen
van lees- of schrijfgerei, evenmin als brei- of borduurwerk.
Het gebruik van de accumulator was beperkt tot patiënten onder medisch toezicht.
Reich vond zonder moeite - zoals op ieder tijdstip in zijn carrière - artsen die bereid
waren zijn therapie toe te passen. Velen hebben de cel geprezen om haar aanwijsbare
uitwerking op allerlei stoornissen, waaronder zelfs kanker en tuberculose. De werking
van het instrument heet soms schadelijk: een patiënt die, tegen medisch voorschrift
in, haar buik gedurende te lange tijd behandelde met de ‘schieter’, werd door
duizelingen overvallen en moest verscheidene dagen het bed houden; zij was niet in
staat voedsel tot zich te nemen, abnormaal veel slapend. Dr. Wevrick in Montreal
meldt het geval van een diabetespatiënt die, na de accumulator met groot succes
gedurende een maand gebruikt te hebben, een ziekelijke behoefte voor het toestel
ontwikkelde, vergelijkbaar met verslaafdheid aan zoetigheid. Reich zelf waarschuwde
zijn medewerker Dr. Hoppe, die thans in Tel-Aviv praktiseert, tegen te groot
enthousiasme met de 20-voud accumulator, daar een patiënt ‘op de door de
accumulator veroorzaakte bio-energetische expansie zou kunnen reageren met een
plotselinge contractie, te vergelijken met orgasme-vrees’. En Dr. Kenneth Bremer
noemt het gebruik van de cel gevaarlijk voor lijders aan coronaire sclerose, verharding
der hersenvaten, hersentumor, netelbrand en verhoogde bloeddruk.
De temperatuur van de patiënt stijgt in de cel met 0,3 tot 1,5 graden C., en een
constant temperatuurverschil van 0,3 tot 1,0 graden heerst tussen de atmosfeer binnen
en buiten het instrument. Na 15 tot 30 minuten begint de patiënt de hem omhul-
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lende duisternis te zien als minder zwart of blauw grijs. Langzaam bewegende,
mist-achtige formaties zijn waarneembaar. Na enige tijd verschijnen blauw-violette,
irriterende lichtpunten en tenslotte, ‘wanneer het organisme de in de ruimte aanwezige
energie voldoende geëxciteerd heeft’, doorkruisen ‘snelle, geel-witte, bliksemachtige
schichten de cel in alle richtingen’.
‘De veelvuldig gemaakte opmerking, door de patiënt, dat hij het warm heeft, dat
hij slaap krijgt in de accumulator, gevoegd bij mijn observaties van het roodworden
der huid, het vernauwen van de pupil, het afnemen van de pols, zuchten en gapen,
opgeblazenheid van de buik door de expansie van ingewandsgas, zijn alle indicaties
van een vagotonische reactie’, schrijft Dr. Bremer, en hij zet verder uiteen hoe hij
zieltogende huisdieren, en zelfs stervende planten tot wederopleving bracht in zijn
orgone-accumulator.
De toepassing van de orgone-cel kwam eerst werkelijk tot ontwikkeling in Amerika,
waar Reich in 1939 op een non-quota visum, als professor, aankwam; opnieuw als
vluchteling voor de nazi's. Van 1939-'41 doceerde hij aan de New School for Social
Research in New York - waar hij hoogstwaarschijnlijk zijn eerste volgelingen maakte.
In 1942 richtte hij het Orgone lnstitute op; in hetzelfde jaar werd 112 hectare land
in de staat Maine aangekocht, ‘Orgonon’ gedoopt, en het grote avontuur was
begonnen.
Zoals te voorzien was, kreeg de mysterieuze ‘orgone-box’ weldra gratis publiciteit:
het publiek ontging het fijnere onderscheid tussen orgone en orgasme. ‘De volle
sterkte van het kostbaarste dat u bezit, uw seksuele energie, wordt er door vrijgemaakt’
zo heette het in Man's Magazine. Reich trachtte zich tegen zulke interpretaties zo
goed en zo kwaad als het ging te verdedigen. Hij was sterk gekant tegen therapie
zonder medisch toezicht. Elke accumulator werd afgestaan op ‘experimentele basis’,
volgens contract, ondertekend door de ‘geneesheer-orgonoom’ bij wie de patiënt de
aanvraag gedaan had, of
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na schriftelijke aanvraag van de huisarts. Reich, of beter gezegd, de ‘Wilhelm Reich
Foundation’, die in 1945 over slechts 50 accumulatoren beschikte, die elk $10,- per
maand aan huur inbrachten, zag zich verschillende malen verplicht de produktie te
verdubbelen teneinde aan de vraag te kunnen voldoen.
In 1951 waren er, volgens de door de Foundation gepubliceerde jaarbalans, reeds
322 accumulatoren in gebruik. Op dat ogenblik bedroeg het globaal jaarlijks inkomen
uit verhuur of verkoop van orgone-cellen $23.000, een omstandigheid die niet zou
nalaten de nieuwsgierigheid van de American Medical Association te prikkelen.

Vegetotherapie
Ondanks de metalen kamertjes en de daaraan ten grondslag liggende materialistische
hypothese, was Reich te veel psychiater (hij had vele jaren in verschillende der
grootste Weense psychiatrische klinieken gewerkt, onder Freud, Wagner-Jauregg en
Paul Schilder) om voetstoots een therapie te laten vallen waarvan hij de mogelijkheden
met eigen ogen vele malen gezien had. Hij ontwikkelde een psychotherapie waarvan
de grondslagen in grote lijnen analytisch waren, met modificaties en toevoegingen
van hemzelf. De eerste daarvan was dat:
‘...Analytische psychologie alleen aandacht besteed had aan wat kinderen
verdringen, en de redenen voor deze verdringing. Gelet werd echter niet op de wijze
waarop zij vechten tegen hun emotie... dit is echter van het hoogste belang... Iedere
krampachtige spier bevat de geschiedenis en de sleutel tot de oorsprong van een
verdringing.’
‘Een gehele culturele en pedagogische filosofie identificeert tranen met weekheid,
en moedigt integendeel een filosofie aan van hardheid en flink wezen, van
zelf-controle en goed soldaat zijn en van onverschilligheid voor pijn van anderen of
van zichzelf. De consequentie is dat miljoenen mensen het vermogen de vrije loop
te laten aan de onschuldige en menselijke
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fysiologische uitdrukking van het feit zich wanhopig te voelen, niet toelaten of
verloren hebben. En tegelijkertijd verbazen zij zich dat zij gedeprimeerd zijn, dat zij
er niet in slagen zich af te helpen van ademhalingsmoeilijkheden en vele andere
symptomen, die in direct verband staan met de fysiologie van verdrongen tranen.’
‘Geen neurotisch individu die geen gespannen maag- en buikspieren vertoont, of
in staat is in één keer diep en volledig uit te ademen; bij allen wordt een tonische
contractie van het middenrif aangetroffen, hun uitademing is onvolledig en gaat met
schokken. Het inhouden van de adem is een van de vroegste mechanismen voor het
onderdrukken van genotsgevoel in maag en buik, een universele Yoga, door de ouders
in hun kinderen aangekweekt.’
Deze contractie, de ‘stijfheid’ van iemand die niet op zijn gemak is, en het inhouden
van de adem in situaties van angst of spanning, werd door Reich bij al zijn
geestesziekepatiënten aangetroffen; het chronisch houden van de borst in de positie
van het inademen, met inhibities tegen volledig uitademen, kenmerkte hij als een
universeel symptoom dat psychische stoornissen begeleidde, en hij noemde deze
toestand ‘pantsering’.
De techniek der ‘vegetotherapie’ die Reich ontwikkelde, voegde het elimineren
van deze spierpantsering toe aan de gebruikelijke psychotherapeutische methoden.
Zijn theorie herinnert aan een zekere grafologische school, die uitgaat van de
veronderstelling dat een handschriftverbetering gepaard zal gaan met een
karakterverbetering.
De vegetotherapist werd er op getraind de bewegingen in het gezicht, nek en
schouders van zijn patiënt nauwkeurig te observeren, en op de ademhaling te letten.
De patiënt werd attent gemaakt op de spanning in zijn spieren, en de therapist hielp
indien nodig met massage. Als de patiënt zich eindelijk ontspande, zijn spieren vrij
liet, en daarmee de neurotische spanning zelf, dreef de vergeten emotie die de
motorische impuls
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veroorzaakt had naar de oppervlakte van het bewustzijn, kon tot klaarheid worden
gebracht en besproken. Zodra deze schrede (die evenals in analytische therapie lang
op zich kan laten wachten) aangebroken was, trad een warme, stimulerende
ontspanning op in het lichaam, vaak begeleid door herinneringen betreffende het
lichaamsdeel waarin de spanning opgelost was: ‘orgaangeheugen’.
Zo wordt beschreven hoe Reich's medewerker Dr. Sobey een stotteraar behandelde
door hem te dwingen te huilen:
‘Dr. Sobey wist hem er toe te bewegen zijn woede vocaal te uiten, en ook fysiek,
door op de divan te stompen, maar de patiënt slaagde er niet in, in huilen uit te barsten.
Tenslotte, na verscheidene maanden therapie, klaagde hij over een gevoel van
spanning om zijn ogen... hij had het gevoel dat iets of iemand hem op de ogen zou
slaan...
Plotseling en zonder waarschuwing trok dr. Sobey de onderste oogleden omlaag,
waarop de patiënt vrijuit en met woede begon te huilen.
Op dit ogenblik had de patiënt zich een scène met zijn vader herinnerd, waarin
deze, in razernij over het gedrag van zijn kind bij het eten, het bord havermout had
opgenomen en met pap en al in zijn gezicht geduwd. Het kind begon dadelijk te
huilen, waarop de woede van de vader verdubbelde. Ondanks de opdracht onmiddellijk
stil te zijn huilde het kind door, waarop de vader er op los sloeg en het kind plotseling
ophield met huilen...’
Men kon de ‘gepantserde’ mensen dus gemakkelijk herkennen, niet alleen aan
hun stijve ledematen of houding, maar ook aan bv. een vastgevroren uitdrukking,
een voortdurende onzekere lach, of iets dergelijks: kortom alles dat niet ontspannen
en natuurlijk was, en niet paste bij de situatie van het ogenblik. Het hoofdkenmerk
van deze ontspanning was de capaciteit, gemakkelijk en volledig een orgasme te
ondergaan, en het doel van de vegetotherapie was het bereiken van deze capaciteit.
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Vanaf een bepaald stadium in het ‘losmaken’ van de ademhaling en de maagstreek,
werden schokkende bewegingen in dit gebied waargenomen, gepaard gaande met
een ‘kriebelig gevoel van warmte’. De patiënt werd bewust gemaakt van spanning
in het gebied van schaambeen en in de anale kringspier, het terrein van zoveel angst
en dwang bij het zindelijk maken (bij vele individuen gaan gevoelens van angst
gepaard met een krampachtig sluiten van deze spier). Als deze spanningen opgelost
waren, werd een ‘seksualisatie’ van de genitalia bereikt, waargenomen als een ‘tot
leven komen’ van het gehele geslachtsmechanisme. Lichaamsbewegingen werden
ontspannen en maakten een ‘zachtere’ indruk. Deze bewegingen veranderden tegen
het einde van de therapie spontaan in coïtusbewegingen, waaraan de patiënt zich in
het gunstigste geval geheel overgaf.
Een behandeling strekte zich over vele honderden uren uit, evenals een ‘klassieke’
psycho-analyse, en ook diende de therapeut haar zelf ondergaan te hebben, teneinde
te kunnen beoordelen wat de patiënt doormaakte en tevens om vast te kunnen stellen
of de patiënt werkelijk reageerde of zich aanstelde.
Oorspronkelijk was het noodzakelijk dat een door de Wilhelm Reich Foundation
erkende orgonoom de doktersgraad bezat, maar het is niet uitgesloten dat ook
onbevoegden hebben gepraktizeerd. Wat hiervan zij, verscheidene bevoegde artsen
hebben hun carrière in de waagschaal gesteld voor Reich's theorie, en een aantal van
deze doktoren is uit officiële medische functies ontslagen om diverse redenen,
waaronder hoofdzakelijk de beschuldiging dat zij zich erotisch met hun patiënten
inlieten. In het licht van de doelstellingen der vegetotherapie was dit wellicht niet
ongegrond, en in ieder geval in lijnrechte tegenspraak met Freud's scrupuleuze
waarschuwingen tegen persoonlijk contact tussen psychiater en patiënt. Men wordt
ook herinnerd aan de eindeloze omzichtigheid waarmee de psycho-analyse (die
aanvankelijk soortgelijke be-
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schuldigingen heeft moeten aanhoren) alles behandelt wat met de ‘overdracht’ in
verband staat, wanneer men de opmerkingen leest, gemaakt door een arts die met
Reich's methode experimenteerde:
‘Mijn ervaring met vele patiënten als medisch orgone-therapeut heeft mij
gedemonstreerd dat de therapie zowel desintegrerende als integrerende uitwerking
kan hebben.’
Voorts heeft de therapie ook nog een materialistisch uitgangspunt, die er de naam
‘vegeto’ aan gaf, die nog veel moeilijker te slikken is: Reich's zienswijze van de
libido, niet als een psycho-dynamisch begrip, maar als tastbare ‘vegetatieve energie’.
Hij vereenvoudigde de freudiaanse psychologie door de neurose voor te stellen als
een stoornis in de stofwisseling van deze energie, die zich openbaarde via het
vegetatieve (autonome) zenuwstelsel, en wel speciaal het parasympathische systeem.
Indien deze energie niet tot ontlading kwam, werd zij in de spieren opgehoopt, en
deed deze samentrekken. De behandeling met de orgone-cel sloot aan op deze theorie.
Reich's publikaties bevatten grote hoeveelheden klinisch materiaal, case-histories
als in psychoanalytische periodieken, die niet de indruk maken verfraaid te zijn. Een
typerend voorbeeld van een gunstig verloop van de therapie is het geval van een
manisch-depressieve patiënt, vrouwelijk, gehuwd, van middelbare leeftijd.
Uit haar beschrijvingen van haar jeugd komt haar vader naar voren als iemand die
niet alleen vijandig stond tegenover erotische onderwerpen, maar tegenover genot
onder iedere vorm. Hij achtte de patiënt als kind te zorgeloos en opgewekt. Men
leefde niet voor zijn plezier, en wanneer zij zich ‘te blij’ betoonde, reageerde hij met
toorn en bestraffing.
De therapie bestond er uit haar aan te moedigen zich te ontspannen, en vervolgens
te huilen. Na een aantal behandelingen vroeg zij om een deken, waar zij onder kroop
en behaaglijke geluiden begon te maken, alvorens in slaap te vallen. ‘Bij latere
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behandelingen’ schrijft de arts, ‘nestelde zij zich spontaan in mijn arm, kroop dicht
tegen mij aan, en maakte zuig- en zuchtgeluiden tot zij in slaap viel.’ Het was moeilijk
haar te bewegen tot het de vrije loop laten van woede-uitingen, en het bleek dat zij
gedurende de eerste vijf weken van haar leven van nek tot teen werd ingebakerd.
‘Haar pelvis moest voorzichtig losgemaakt worden en in beweging gehouden, en
zij moest geholpen en aangemoedigd worden daar ter plaatse meer opwinding en
energie-ontlading toe te laten. Dit werd tenslotte bereikt door haar te verhinderen
zich af te sluiten en spastisch te worden, door haar voortdurend te doen bewegen en
te ontladen met clonismen (onwillekeurige schokken), dit proces voortdurend opnieuw
op gang te brengen, met de hand indien nodig, en door haar de vrije loop te doen
laten aan de angst en vrees in haar pelvis’.
Na een groot aantal behandelingen verklaarde zij er in geslaagd te zijn met
bevrediging te masturberen. Haar gehele lichaam kwam langzaam tot leven terug.
Haar hoofdhaar werd donkerder, de kringen onder haar ogen verdwenen, haar ogen
kregen glans en haar gezicht kreeg een gezondere kleur. Haar pols zakte tot 80 en
was regelmatiger. ‘Men kon voelen dat er licht van haar begon uit te stralen; de
ontsierende vetlaag op haar pelvis en benen begon te slinken, het spierweefsel werd
zachter en soepeler, zij kreeg haar energie en zelfvertrouwen terug en verklaarde dat
zij voor het eerst in haar leven seksuele bevrediging had gevonden in haar huwelijk’.
Er zijn ook beschrijvingen van mislukkingen. Dr. Elsworth Baker beschrijft een
patiënte die hem consulteerde met klachten over nervositeit, angstgevoelens, suizende
oren, hartkloppingen, constipatie, vrees alleen gelaten te worden; zij was frigide
sedert de geboorte van haar laatste baby, en haar moeilijkheden waren in diezelfde
periode begonnen. Zij was roomskatholiek en maagd tot haar huwelijk. Zij lag stijf
op de divan, de benen gekruist, met een gezicht vol achterdocht .
‘Zij klaagde er over dat zij niet gewend was met zo weinig
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kleren aan voor een man te liggen. Ik deed haar opmerken dat ik arts was, en
herinnerde haar aan haar vier bevallingen. Maar haar achterdocht bleef, hoewel zij
beloofde mee te zullen werken. Ik oefende lichte druk op haar borst uit, en zij raakte
onmiddellijk in de war, werd strijdvaardig en gaf te kennen dat zij een dergelijke
behandeling niet accepteerde. Ik leunde achterover in mijn stoel, legde alles geduldig
nog eens uit, en vroeg haar of zij de behandeling wenste af te breken... Ik slaagde er
ten slotte in haar borst tamelijk los te maken, en kreeg haar zover dat zij zuchtgeluiden
maakte, hoewel zij aanvankelijk tegenwierp dat het ‘te sexueel’ klonk. Ook haar
positie op de divan was te erotisch... Ik trachtte nu haar angst te doen uiten door
kreten te slaken, maar stuitte op een muur. Zij werd vijandig en kleinerend, en zei
dat ze er niet over dacht zoiets te doen. Zij vroeg mij of ik wilde dat de mensen
dachten dat zij gek was geworden... Ik begon haar te irriteren... tenslotte ontstak zij
in woede en begon te slaan, harder en harder, tot ik werkelijk pijn had... Gedurende
verschillende behandelingen sloeg zij me, draaide mijn arm om, stompte op de divan
of beet in een handdoek. Zij gaf er de voorkeur aan mij te slaan...
Na een groot aantal behandelingen was ik nog niets met haar nek en schouders
opgeschoten, en met weinig hoop begon ik haar pelvis en dijen los te maken. Hier
protesteerde zij bijna met razernij; zij hield haar dijen gesloten en zei dat ze dergelijke
behandelingen niet accepteerde. Opnieuw uitleg, het doel van de therapie, dat zij de
behandeling af kon breken als zij wilde. Opnieuw gaan we verder. Tot mijn grote
verbazing week vanzelf alle weerstand uit haar nek en schouders zodra haar dijen
zich ontspanden; haar ademhaling werd veel gemakkelijker. Ik deed haar met haar
pelvis op de divan duwen en trachten de haat te voelen die daar zetelde en die de
vrije loop te laten. Zij beschuldigde mij nu dat ik een ‘seksueel beest’ was, dat sex
het enige was waaraan ik dacht en dat ik probeerde haar ook zo te maken. Na veel
verwijten en aarzelingen gaf zij toe dat zij op de divan in seksuele opwinding
geraakte...’
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Na enige weken zonder noemenswaardig succes:
‘Ik legde haar orgasmevrees aan haar uit, en moedigde haar aan toe te geven tijdens
de genitale omhelzing. Zij merkte dat zij, als het gevoel steeg, haar adem inhield en
krampachtig werd. Ze was bang geluid te maken, dat zou waanzin zijn. Ik hield haar
hoofd terug en moedigde haar aan zich aan haar lichaam over te geven. Zij worstelde
een ogenblik als iemand die verdrinkt, maar tenslotte haalde zij diep adem en de
reflex verscheen. Zij voelde zich dadelijk zeer ontspannen, de paniek verdween uit
haar gezicht en zij was stralend en zacht. Ik ontspande en zuchtte een diepe zucht.
De therapie had tot dusver 90 bitter bevochten uren geduurd.
Deze toestand duurde twee dagen, gedurende welke zij zich vol leven voelde,
gezond, vrij van angst en vervuld van vertrouwen. Plotseling echter kwam haar vorige
toestand terug.’
Vanaf dat tijdstip was er geen enkele verbetering meer, en het tevoren bereikte
werd zelfs niet meer benaderd. De situatie verergerde en eindigde met bittere scènes
waarin de patiënt, vergezeld door haar echtgenoot, haar geld terug kwam eisen en
Dr. Baker verweet dat zij vol vertrouwen, op advies van haar arts, naar hem was
toegekomen in zijn kwaliteit als bekend psychiater, en dat hij in plaats van
psychoanalyse met orgone-therapie op haar geëxperimenteerd had. Een verwijt dat,
naar Dr. Baker zelf toegeeft, gerechtvaardigd was: ook volgens Reich's criteria was
zij ongeschikt voor vegetotherapie en hij had dit moeten inzien. Zo er op de therapie
een verdenking rust dat de patiënten door de therapeut erotisch gestimuleerd werden,
dan lijkt die hier bovendien gerechtvaardigd, en Dr. Baker's gedetailleerde
communicatie maakt de indruk mede geïnspireerd te zijn door een zeker schuldgevoel.
De therapie, op zoek naar een eigen methodiek, slaat opmerkelijke wegen in, die
soms aansluiten bij Groddeck, Freuds discipel en voorloper der psycho-somatiek:
iemand met een vergrote epididymis (gedeelte van de testikel) wordt aanbevolen te
masturberen en geneest; andere herinneringen aan ‘dia-
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netics’: een patiënt beleeft in een panische scène zijn besnijdenis. De afwezigheid
van een vastomlijnde methode om ‘genitaliteit’ te bereiken leidt tot verrassende
experimenten in het kader der vegetotherapie. Dr. James A. Willie, consulterend
neuroloog en psychiater aan het universitair ziekenhuis van Oklahoma City,
construeerde een levensgrote mannelijke ledepop, die hij in zijn behandelkamer
plaatste. ‘Iedereen schrok ervan, ook ikzelf,’ schrijft hij. Ernstiger gestoorde patiënten
schrokken overeenkomstig harder, en werden aangemoedigd hun woede op de pop
te koelen. De meeste case-histories rapporteren verbetering; genezing is zeldzamer
- een resultaat niet zeer verschillend van klassieke psychoanalyse.

Gevolgtrekkingen: de terreur der gepantserden
Bij het ontwikkelen van de vegetotherapie stond Reich een ideaal voor ogen: de
ongepantserde mens, waarover men zich door zijn verschillende publikaties een beeld
kan vormen. De ongepantserden, die in deze wereld tot een minderheid schijnen te
behoren, zijn herkenbaar aan hun vermogen tot totale concentratie, zowel op ‘werk,
een conversatie, als een genitale omhelzing, en een gevoel van zekerheid betreffende
wat men doet en wat men is. Vermogen en gevoel voor contact, met zichzelf zowel
als anderen, in staat zijn tot het ontvangen van indrukken... Afwezigheid van angst
als er geen gevaar is, de capaciteit zelfs in gevaarlijke situaties rationeel te handelen,
de moed om zich in een gevaarlijke situatie te begeven als daar een redelijk motief
voor is. Een diep en durend gevoel van welzijn en sterkte.’
Op fysiek terrein onderscheidt zo iemand zich in de eerste plaats doordat ‘hij
geregelde (met een van individu tot individu variërende frequentie) orgasmen heeft,
welke gepaard gaan met algeheel verlies van bewustzijn en onwillekeurige
samentrekkingen van het gehele spierstelsel. Het lichaam heeft veerkracht, houdt
zich recht overeind, beweegt zonder krampachtig-
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heid of schokken, de huid is warm, rozig van kleur, de spieren zijn in staat tot expansie
en contractie zonder chronisch gespannen of slap te zijn’, en tenslotte is er ‘een wijd
en mobiel orgoneveld rond het gehele organisme’.
Op het laatste kenmerk na is dit een aanvaardbare definitie van evenwichtigheid,
en nogal eenvoudig samen te vatten als: een gezonde geest in een gezond lichaam.
Uitgaande van dit ideaal maakte Reich een aantal morele en sociale gevolgtrekkingen,
die betrekkelijk los staan van de orgone-theorie, en teruggaan op Reich's uitgangspunt
van de twintiger jaren, dat de psychoanalyse niet volstaan kon te trachten individuele
geesteszieken te genezen, en tegelijkertijd neutraal te blijven tegenover de
samenleving die deze geesteszieken voortbracht.
Reich's wereldbeeld is direct, en aan ontologie besteedt hij weinig tijd: ‘de
ongepantserde mens zoekt naar geen betekenis of opzet achter zijn bestaan, om de
eenvoudige reden dat hij vrij en spontaan functioneert, zonder enigerlei “Gij zult”,
maar betekenisvol en doelbewust’. De wereld vergelijkt hij met een kooi of val,
waarbinnen de mens gevangen is zoals binnen zijn pantsering:
‘De levende wezens in de val ontwikkelen gecompliceerde technieken om het
leven gaande te houden op een bedrukt en benauwd niveau, teneinde hun
nakomelingschap aan het leven in de val aan te passen. Er is niet genoeg ruimte in
de val voor verreikende gedachten of handelingen. Iedere beweging is aan alle kanten
beperkt. Deze toestand heeft op den duur een kreupelmakende uitwerking op het
leven zelf gehad. Het gevoel voor een vervuld, onbelemmerd leven is de wezens in
de val vreemd geworden.
Er is alleen een begraven verlangen naar geluk gebleven, een overgeleverde
herinnering aan een gelukkig bestaan voordat de val dichtklapte. Maar verlangen en
herinnering worden uit het praktische leven geweerd. Daardoor groeide een haat
tegen het leven uit deze benauwenis.’
Wat zich afspeelt op individuele schaal heeft zijn weerklank
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op een collectief niveau; dat wat Reich noemt ‘the emotional plague’: de overdracht
van pantsering van ouder op kind, die tot gevolg heeft dat grote massa's mensen
allang tevreden zijn te doen wat hun gezegd wordt, als een sterke persoonlijkheid
hun maar vertelt wat ze doen moeten. ‘De verdringing van destructieve impulsen
veroorzaakt een behoefte tot lijden, en een neiging tot zelfvernedering, tot blinde
gehoorzaamheid, infantiele afhankelijkheid en geestelijke en fysieke zelfmoord. Dit
alles is een gevolg van een oorspronkelijk sociaal gewortelde vrees voor libidineuze
bevrediging, die tenslotte psychisch en fysisch in het organisme verankerd raakt.’
De mensen zijn onder deze omstandigheden niet in staat de samenleving te
veranderen. Plotselinge vrijheid zou geen ander gevolg hebben dan chaos en de
stuurloze mensen hulpeloos doen zoeken naar autoriteit, onverschillig waar deze
vandaan kwam. ‘Het is niet de pantsering zelf die het mensdier ervan weerhoudt de
vrijheid, het geluk en de voorspoed waarnaar hij streeft te bereiken, maar het is deze
dreigende chaos, deze algehele desoriëntatie van zijn wezen, sociaal en individueel,
die achter een diepgaande ingreep in de samenleving dreigt; het is de paniek tegenover
veranderingen in onze bestaanswijze.’
Ook al blijft Reich vaag over de organisatie of disorganisatie die hij beoogt (een
soort spanningloze, zelf-regulerende anarchie, die hij ‘work-democracy’ noemt), hij
heeft een duidelijker beeld van de manier om op de goede weg te raken. Het is te
laat om van de gepantserde volwassenen een veranderde samenleving te vergen. Men
dient jong te beginnen; Reich legt de nadruk op de stelling dat onderdrukking en
verdringing van een liefdesleven voor kinderen en adolescenten de ‘bio-energie’
(lees: het emotioneel evenwicht) in alle lagen der samenleving beschadigen en hen
onafwendbaar op emotioneel gebied tot slaven reduceren.
Deze hervorming begint bij het embryo; pijnloze geboorte, warmte, affectie en
borstvoeding. Lang voordat dit principe
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door de pediatrie aanvaard werd, maakte Reich de opmerking dat baby's
zelf-regulerend zijn. Geen starre voedingtijd-schema's; masturbatie voor baby's dient
toegelaten te worden in plaats van onderdrukt, evenals heteroseksueel spel voor jonge
kinderen.
‘Onze mechanistisch-mystieke civilisatie is stervend omdat zij op gedetailleerde
wijze de eindeloze variaties waarop de hand van een zuigeling een grijpbeweging
maakt, verfilmd en in schema's ondergebracht heeft,1 maar blind bleef voor de
bio-seksualiteit van het levende wezen: kind, en voor dit universele feit niets dan
haat over heeft...’
Reich ziet, in het algemeen, het voorkómen van pantsering van het kind als de
voornaamste taak der mentale hygiëne. Kinderen op deze wijze grootgebracht zouden
vanzelf een eigen bestaanswijze vinden en een geschikte vorm voor de samenleving
ontwikkelen.
Adolescent liefdesleven, hevig en diepgevoeld in dit stadium van het leven, zou
van ganser harte aangemoedigd moeten worden. Ieder individu heeft, in ieder stadium
van zijn bestaan, in feite recht op een geslachtsleven overeenkomstig zijn of haar
behoefte, zolang als deze niet in conflict komt met anderen. Dit betekent de noodzaak
voor een behoorlijke huisvesting, die allen, en vooral adolescenten, de noodzakelijke
afzondering kan verschaffen om seksuele liefde te beleven. Reich en zijn medewerkers
maakten een studie van de conditie der teenagers op dit gebied, en publiceerden
indrukwekkend materiaal, waaronder de behandeling van ongehuwde moeders voor
de New-Yorkse rechtbanken voor minderjarigen, wier baby's ondergebracht werden
in ziekenhuizen en langzaam apathisch werden, terwijl de moeders een jaar in een
door nonnen beheerde inrichting doorbrachten.
Onze samenleving, schrijft Reich, gaat zeer ver in haar veroordeling van iedere
uitdrukking van liefde die niet in het gebruikelijke schema van huwelijk en familie
past, zij is mee-
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dogenloos en ontziet geen middelen om te verpletteren wat op dit terrein niet conform
is. De afgrond tussen de behoeften van adolescenten en de wijze, waarop de
samenleving deze behoeften behandelt, viel hem in het bijzonder op in de VS, waar
hij vond dat de mensen gebombardeerd werden met seksuele stimuli, terwijl de
daarmee aangewakkerde behoefte gemobiliseerd werd voor mercantiele doeleinden,
zoals het kopen van materiële voorwerpen of status-symbolen.
Een leraar van een New-Yorkse middelbare school, volgeling van Reich, gaf een
ontmoedigend beeld van de leerlingen in zijn school, naar reichiaanse maatstaven:
‘Als seksuele behoefte al ooit ter sprake komt, is het in termen van hoe deze in banen
te leiden, aan te passen, af te reageren - nooit hoe haar te vervullen’. Hij beschrijft
drie soorten leraren in zijn school: de autoritaire, totaal gepantserde, star in wezen
en verschijning; de cultuurproseliet, die de leerlingen helpt hun ‘dierlijke driften’ te
overwinnen door sublimatie in de kunst; en de vooruitstrevende, die alle kwaad en
ellende aan het economische systeem wijt, en zo in de politiek verdiept is dat de
sociale en seksuele misère die zich onder zijn neus afspeelt, hem ontgaat.
Reich schreef:
‘Het is mogelijk om uit de val te ontsnappen. Maar om uit een gevangenis te
breken, is het nodig eerst toe te geven dat men er in zit. De gevangenis is de
menselijke emotie- en karakterstructuur. Het heeft weinig zin om denksystemen over
de aard van de val te ontwikkelen, als de enige manier om er uit te komen is de val
te onderkennen en de deur te vinden. Al het andere is volslagen nutteloos: psalmen
te zingen over het lijden in de val; gedichten te schrijven over de schoonheid van het
leven buiten de val, gezien van binnen de val; een leven buiten de val te beloven na
de dood; of een Übermensch bij elkaar te dromen, die zo anders zou zijn dan de mens
in de val... De allereerste taak is, de uitweg uit de val te vinden.’
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Gevolgtrekkingen (bis): pijnloze bevallingen
De ontwikkeling van een ongepantserde mensheid begon bij het embryo, en daar het
foetus deel uitmaakt van het organisme van de moeder, was de eerste stap een
voortdurende zorg en controle van de aanstaande moeder gedurende haar
zwangerschap. De gevoelens van de moeder jegens het ongeboren kind werden
geanalyseerd, daar deze een rol konden spelen bij de ontwikkeling van het foetus en
de bevalling.
Reich vestigde de aandacht op de noodzaak dat de toekomstige moeder niet bang
en onder de indruk zou raken van de ziekenhuisatmosfeer, en de vrees voor de
bevalling werd door hem in verband gebracht met orgasmevrees - een onderbewuste
angst, uiteen te scheuren. Frisse lucht en lichaamsbeweging hielpen mee de parturiënte
zich volledig te ontspannen vóór de bevalling, maar de hoofdzaak hierbij was uiteraard
een totale afwezigheid van pantsering, die een pijnloze bevalling waarborgde. De
geboorte behoorde een aangename belevenis te zijn, ‘de borst rijst en daalt regelmatig,
de pelvis naar voren in een beweging die herinnert aan seksuele overgave, gedempte
zuchten komen uit de half geopende mond. De huid is rose en de ogen staan helder.’
Bevallingen onder deze omstandigheden schijnen onder Reich's toezicht plaats
gehad te hebben, en herinneren aan de later ontwikkelde en thans tamelijk verbreide
technieken voor pijnloze bevalling, op de verschillende orgonotische en
vegetotherapeutische behandelingen na. Deze bestonden uit verblijf in de accumulator,
‘losmaken’ van eventuele gepantserde spieren, voldoende orgasmen; zonder deze
laatste ‘trekt de pelvis zich samen door de opgehoopte energie, en de uterus vernauwt
zich’. De coïtus werd aangemoedigd tot aan het eind van de zwangerschap.
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Gevolgtrekkingen (ter): een orgonotisch centrum voor zuigelingenonderzoek
Reich gaf eveneens expliciet advies over de behandeling van zuigelingen vanaf de
eerste minuut van hun leven; hij verdedigde de opvatting dat de baby fysiek contact
met het lichaam van de moeder nodig had, en was gekant tegen het onderbrengen
van de zuigelingen in een aparte nursery in de eerste weken. Hij was van oordeel dat
met het baden van de nieuw-geborene gewacht kon worden tot de moeder dit zelf
kon doen, daar zij gevoeliger en beter zou reageren op schrik of angst van het kind.
Religieuze praktijken als de besnijdenis dienden alleen beoordeeld te worden van
het standpunt of het de kinderen goed of kwaad deed, en niet of het ‘goede oude
gewoonten’ waren, en hij was om die redenen geen voorstander van besnijdenis,
evenmin als van het toedienen van een klap op het zitvlak van de pasgeboren baby,
of het druppelen van zilvernitraat in de ogen. Het zogen beschrijft hij als een ‘intense
orgonotische belevenis’, die door zowel moeder als kind erotisch ervaren werd.
Een begin werd gemaakt met het stichten van een soort kliniek, waarin een poging
gedaan zou worden zuigelingen en kleine kinderen op deze grondslag groot te brengen.
De ouders zouden streng geselecteerd worden op afwezigheid van pantsering,
verdrongen hostiliteit of andere ongewenste neurotische verschijnselen. Er was
uiteraard geen enkele discriminatie tegen ongehuwde moeders, maar wel werden
volwassenen die enigerlei bezwaar hadden tegen genitale en seksuele contacten
tussen kleine kinderen geweerd.
Het is niet duidelijk of deze kliniek ooit op enige schaal gefunctioneerd heeft.
Reich begon in deze periode meer en meer onevenwichtig te worden, zich te verliezen
in ontelbare obsessieve activiteiten, terwijl hij tevens een deel van zijn aanhang begon
kwijt te raken. Het was het begin van het einde.
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ORANUR, DOR, CORE, OROP, MELANOR en FBI
Op maandagochtend 24 maart 1952 voelde Reich zich niet wel. Zijn blik viel op de
granietplaten waar zijn open haard van gemaakt was, en hij stelde vast dat
verschillende ervan een zwarte kleur hadden aangenomen. Zijn duizeligheid en
misselijkheid namen toe en Reich zocht de frisse lucht op. Hij voelde zich alsof ‘de
levenssappen uit hem weglekten’; op waarnemers rondom hem maakte hij de indruk
alsof hij ‘doorschijnend geworden was’ en alsof er een mist om hem heen hing. Zijn
gelaat was verhit en pafferig, zijn handen rood; hij zag er oud uit en maakte een
kleinere indruk dan gewoonlijk. Het laboratorium, door hem waargenomen door het
omringende geboomte, was paars en mistig, als gevolg van ‘iets’ dat tussen de
boomtakken hing. Niet lang daarna openbaarden zich dezelfde verschijnselen aan
de meeste andere onderzoekers, en het werk moest worden stilgelegd. Bijna alle
gebouwen werden verlaten. Aanvankelijk werden deze onverklaarbare symptomen
geweten aan het ORANUR-project.
ORANUR is een afkorting van ORgone Against NUclear Radiation. Reich was
namelijk begonnen aan een onderzoek om vast te stellen of orgone de uitwerking
van radioactieve straling tegenwerkte, waartoe hij de een of andere bron van
kernstraling, waarschijnlijk een radioactief isotoop, gebruikte. De uitgangshypothese
was de versterkende invloed op bloed en weefsel door verblijf in de accumulator.
Het is in deze periode dat Reich's publikaties steeds meer gewag maken van
Geigertellers en vol komen te staan met woorden samengesteld uit beginletters.
Op de 17e april wordt de spanning in Orgonon opnieuw ondragelijk. Reich stapt
in zijn auto, rijdt een dertigtal kilometers, en voelt zich verlicht. Niettemin was hij
verplicht van tijd tot tijd uit te stappen om verse lucht te krijgen. Reich maakte de
balans op: er was kennelijk een onbekende kracht werkzaam die de rotsen rond
Orgonon zwart maakte, bomen deed verdor-
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ren, muizen doodde (laboratoriumdieren stierven op een dag ‘bij honderden’) en
zuurstof en vocht opslorpte.
In eerste hypothese werden de kernexplosies in de Verenigde Staten
verantwoordelijk gesteld voor wat toen nog de ORANUR-noodtoestand werd genoemd.
Er werd besloten de stralingsbron van 3 mg ‘NR’ te begraven in een 20 km verderop
gelegen grindput, ver van het gebied van OR-concentratie dat het veroorzaakt had;
kort daarop stelde Reich vast dat het ORANUR-veld zich in negen dagen in zuidelijke
richting verplaatst had. Maar een nieuwe hypothese rijpte intussen in Reich's brein:
het verschijnsel kwam van buitenaf. Hoe Reich het verifieerde is niet duidelijk, maar
de hypothese werd door hem juist bevonden: een nieuwe energievorm was bezig de
dampkring binnen te dringen. Het was DOR - dodelijke orgone-energie.
Gedurende de periode van 21 maart tot september van dat jaar werden zware
DOR-formaties, die over Orgonon dreven, door Reich waargenomen en bestudeerd.
Hun aanwezigheid wordt verraden door stilte en zwartheid van het landschap, het
verdwijnen van de glans en fonkeling uit het licht dat op de getroffen gebieden valt,
(in tegenstelling tot het onaangedane landschap, dat helder blijft), het constateren
van bio-energetische stoornissen in menselijke wezens, en onverklaarbare storingen
in het functioneren van Geigertellers: sluiering, verzadiging en weigering.
De tegelijkertijd waargenomen meteorologische verschijnselen (orkanen,
wervelstormen, enz.) werden Reich duidelijk als randstoringen tussen OR- en
DOR-energie, waar de eerste de laatste tracht te omkapselen en te verdrijven. Achteraf
werd vastgesteld dat op de 21ste maart een tornado het Midden Westen geteisterd
had. De samenhang sprong in het oog.
Reich constateerde weldra dat DOR-wolken grote stukken aardbol onveilig maakten;
hij vestigde de aandacht op de zwartwordende rotsen en het optreden van
‘woestijnvorming’, en herinnerde zich in het aangezicht van deze noodtoe-
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stand dat hij jaren geleden, in 1940, eens toevalligerwijze (welk toeval hierbij een
rol speelt is niet te zeggen) een aantal metalen buizen op de waterspiegel van een
meer had gericht, en dat het scheen dat de golfvorming op de bestreken plek er door
werd beïnvloed. Toen laat in april de gevolgen van de DOR ondraaglijk werden, richtte
Reich enkele van zulke metalen pijpen, 3½ meter lang en 4 cm dik, op de
DOR-formaties boven hem. De benedenste uiteinden van de pijpen stonden in
verbinding met het water van een diepe put door middel van BX-buizen. De zwarte
DOR-wolken begonnen te slinken! Spoedig daarop volgde de ontdekking, dat de wind
opstak als de pijpen op een bepaalde manier bewogen worden. Weldra paste Reich
zijn ontdekking toe op regenwolken, stormen en orkanen. Een begin was gemaakt
met wat Reich voortaan ‘wolkenvernieling’ zou noemen.
Van dit ogenblik af was Reich's voornaamste bezigheid het bestrijden van DOR en
wolkenvernieling. Het Orgone Energy Bulletin kreeg in oktober '52 de ondertitel
‘CORE’ (Cosmic Orgone Engineering) en in 1953 werd de publikatie geheel vervangen
door een nieuw tijdschrift, voornamelijk gewijd aan atmosferische kwesties, en
waarin men lange artikelen kan vinden die het vormen en vernielen van wolken tot
onderwerp hebben.
Het principe van Reich's vinding was dat de DOR-energie afgeleid kan worden in
water (putten, meren, e.d.) door middel van de ‘wolkenvernieler’. Het was een
indrukwekkend apparaat, samengesteld uit metalen buizen en holle geleiders, in
positie op het achterstuk van een zware vrachtwagen. In tegenstelling met wat het
uiterlijk van de apparatuur suggereert, zag Reich haar functie niet als aanblazen,
maar als wegzuigen.
Teneinde regen te maken, diende men de buizen te richten op een wolkenloze plek
in de hemel. ‘Hoe meer bewolking in de lucht aanwezig is, hoe gemakkelijker het is
de bewolking te doen toenemen en tenslotte regen te veroorzaken’,
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schrijft Reich, en laat na deze raadgeving een waarschuwend geluid horen: men dient
het procédé niet te lang voort te zetten, wil men geen wolkbreuk of orkaan
veroorzaken.
Nadat hij een aantal malen met succes regen gemaakt had, of, daarentegen,
voorkomen (o.a. voor een plaatselijk kinderfeest) begon Reich zijn diensten aan de
regering der VS aan te bieden, want het procédé, dat inmiddels de naam OROP (Orgone
Operations) had ontvangen, was in staat om het weer te beïnvloeden tot op een afstand
van 800 km. Hij begon zich zelfs af te vragen of de ‘grote kosmische stromen’ niet
technologisch en doelmatig gebruikt konden worden. Maar hoewel hij het ondernam
een einde te maken aan een hevige hittegolf, teneinde verlichting te brengen aan
zuigelingen die te lijden hadden van DOR in de grote steden (het project ‘OROP infant’)
raakten de weerstations niet onder de indruk, evenmin toen Reich er in slaagde de
koers van wervelstorm ‘Edna’ te verleggen en bij de kust van New England weg te
werken, de zee in.
Toen hij inzag dat hij op hulp van officiële zijde niet behoefde te rekenen, ondernam
Reich geheel alleen en zonder regeringshulp zijn grote expeditie, van Rangeley in
Maine naar Tucson in Arizona, in oktober '55, onder de titel OROP Desert.
Een karavaan, bestaande uit een personenwagen waarin Reich, zijn dochter Dr.
Eva Reich die het logboek bijhield, en enkele medewerkers, gevolgd door een
vrachtauto met wolkenvernieler, waarachter twee station-wagons met materiaal,
aan-vaardde op 18 oktober de 5000 km lange tocht, die een tweede, minder
hemelbestormend doel had, nl. het brengen van een bezoek aan Dr. Elsworth Baker
in ‘Little Orgonon’ bij Tucson.
Het hoofddoel van de expeditie echter was het dierlijk en plantaardig leven op de
planeet aarde te behoeden voor vernietiging door DOR. Het voortschrijdend proces
van woestijnvorming in de vs noemde Reich ‘the Planetary Valley Forge’. Gedurende
de tocht viel het de leden van de expeditie op

Randstad 1-3

58
hoe zware concentraties DOR boven de steden hingen, soms zonder onderbreking als
de steden dicht bij elkaar lagen. Toen zij Washington naderden, echter, nam de DOR
af en twee dagen lang bleef de hemel schoon. Reich had de indruk ‘dat iemand daar
aan het wolkenvemielen was’. In New Mexico werden de woestijnachtige condities
erger. Bij het proefterrein in White Sands, nabij Alamagordo, ontwaarde Reich enkele
bijzonder gehavende rotsen, en riep uit dat DOR hier het stadium bereikt had waar
het de rotsen aanvrat. Eindelijk bereikten de onderzoekers Tucson.
Tijdens zijn verblijf in Arizona maakte Reich niet alleen gebruik van de
wolkenvemieler, maar ook trachtte hij de zwarte stof, die DOR op de rotsen vormde,
te verzamelen in open schalen. Dit gelukte. Hij noemde het MELANOR (zwarte
orgasme-energie) en onderkende het als de oorzaak voor de droogte der woestijn.
Voor verdere proefnemingen liet Reich een hoeveelheid ‘pre-atomisch materiaal’,
genaamd ORUR (een samenstelling van Orgone en Uranium?) uit Orgonon komen.
Het werd door Dr. Silvert per vliegtuig gebracht, aan een kabel dertig meter achter
het vliegtuig, en de aankomst van het geheimzinnige materiaal in Tucson onder zulke
dramatische omstandigheden veroorzaakte grote opschudding. Het feit dat de
aankomst beschreven werd voor de radio en op de televisie, maakte het er niet beter
op. Tien dagen later verscheen een inspecteur van de Food and Drugs-administratie,
Holliday, op Little Orgonon, en verklaarde aan een van Reich's assistenten dat hij
‘alles wenste te inspecteren’. Het groepje onderzoekers ontving hem met intense
achterdocht. Na een kort onderhoud was Reich overtuigd te doen te hebben met
iemand die werkte voor een ‘uitstekend georganiseerd spionage-net’; de politieman
die Holliday begeleidt, wordt in vertrouwen gewaarschuwd dat Holliday een spion
is. Reich schrijft:
‘Het was voornamelijk hun impertinente nieuwsgierigheid die ons steeds meer de
indruk gaf dat deze mensen onmogelijk
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bona fide Amerikaanse belangen vertegenwoordigen konden. Het waren zieke
individuen, industriële spionnen of andere politieke HIG.1 Tegelijkertijd waren zij er
kennelijk op uit om de Ontdekker van de Levensenergie te vernietigen, en tevens
zijn procédé te stelen om kernenergie onschadelijk te maken...
Ik herinner er aan, dat in juli 1952 al pogingen waren gedaan om Orgonon binnen
te dringen, toen Kenyon, in gezelschap van een scheikundige en een natuurkundige,
op onwettige wijze door de omheining en de opschriften verboden toegang was
heengedrongen. Hij wilde alles weten over ORANUR. Dat was in juli 1952, slechts
enkele maanden nadat Panyushkin, de terrorist van de GPU, zich in Washington
vestigde na zijn terugkeer uit Moskou; slechts drie maanden eerder, in april '52, had
zich de ernstige DOR-noodtoestand voorgedaan in Orgonon. Ook was dat slechts
twee maanden nadat de wolkenvernieler uitgevonden was. Bijzonder toevallig
allemaal, nietwaar, vooral tesamen met de nieuwsgierigheid in Arizona kort na het
transport van ORUR van Maine naar Arizona?’
Nadat Reich, met behulp van de wolkenvernieler, enkele stukke dorre woestijn in
vruchtbaar bouwland had veranderd, keerde hij naar Orgonon terug en peinsde verder
over de implicaties van de plotselinge verschijning van DOR op de planeet aarde. Het
breidde zich op beangstigende wijze uit. In Londen, midden op de dag, was er een
plotselinge ‘freak black-out’, toen voor een paar uur de dag in de nacht veranderde
en de mensen op straat neerknielden, overtuigd dat de dag des oordeels was
aangebroken. Pestilentiën verspreidden zich onder de wilde dieren: rendieren stierven
in groten getale in de Canadese provincie Nova Scotia, terwijl bevers en muskusratten
bij honderden crepeerden in het gebied van de Grote Meren. Hij noteerde dat het
aantal honden, die mensen beten, in de Verenigde Staten verdacht was opgelopen
sinds de komst van DOR in 1952. Ook menselijke wezens begonnen de gevolgen
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Hoodlums In Govemment, hier en daar genaamd: Moscow Higs.
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te voelen: algemene vermoeidheid, geestelijke uitputting, haatuitbarstingen tegen
hun omgeving. Reich en zijn volgelingen hadden gevoelens van onpasselijkheid; de
ademhaling was bemoeilijkt, men had dorst - en met reden, want de DOR slurpte alle
zuurstof en vocht uit de lucht weg. Veler ontlasting werd zwart, als gevolg van de
door het lichaam opgenomen en weer uitgestoten MELANOR. Andere verschijnselen
waren gloeiende stromingen door het lijf, diarrhoea, gezwollen klieren en, op het
gebied van de geest, psychische versuffing. Dat gevangenisopstanden regel werden
was geen wonder, door het versterkte effect van de DOR op de gevangenen in hun
metalen kooien. Er was iets ‘niet in orde met de regen’; planten stierven, en tenslotte
werd het duidelijk dat de uitwerking van DOR niet beperkt was tot mensen, dieren
en planten, en tot het veroorzaken van stormen en moorden, maar dat ook
overstromingen en andere natuurrampen, en de internationale spanning aan DOR
toegeschreven moesten worden. Een van Reich's volgelingen, de cartoonist William
Steig, verzamelde zelfs maandenlang alle krantenkoppen die op geweld betrekking
hadden als bewijsmateriaal.
In diezelfde periode arriveerden twee nieuwe boeken (tussen vele andere) op
Orgonon, en Reich las ze: The Flying Saucers Have Landed, door Leslie en Adamski,
en majoor Keyhoe's Flying Saucers from Outer Space. Diep onder de indruk van
deze publikaties sloeg hij weldra zelf zonder verbazing het gedoe van de vliegende
schotels gade vanaf het balkon van zijn woning. Het laboratorium wordt uitgebreid
met een observatorium, en daar ontdekt Reich op een vollemaansnacht in juli 1953
door zijn sterrekijker dat de bergkammen in het centrale gedeelte van de maan een
toenemende zwarting vertonen. Op slag werd hem alles duidelijk... MELANOR was
van kosmische oorsprong!
Reich schrijft dat hij aan de mogelijkheid van leven op andere planeten nooit heeft
getwijfeld, en de beschrijvingen in de vliegende-schotelliteratuur ‘lieten mij niet in
onzekerheid
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omtrent de soort energie die in deze ruimteschepen gebruikt wordt. Alle functies die
tot dusver genoemd zijn wijzen op de bekende eigenschappen van de kosmische
oer-energie’.
De bestuurders van de ruimteschepen zijn dus wezens die vertrouwd zijn met
Cosmic Orgone Energy, kosmische orgasme-energie, en de ruimtewezens worden
vanaf dit ogenblik aangeduid als CORE-men.
De CORE-men zijn verstoord over de gevolgen van de kernexplosies die de mensen
op de aarde veroorzaakt hebben, en die, zoals bekend, de OR-energie uit haar
evenwicht brengen. Vandaar de grote hoeveelheden DOR.
Tegelijkertijd uit Reich in zijn publikaties de veronderstelling, dat de DOR-wolken
een afvalprodukt zijn van de op OR lopende motoren der ruimteschepen, een soort
uitlaatgas dus. Zonder zich van de minste tegenstrijdigheid bewust te zijn gaat Reich
verder voort te bouwen op de veronderstelling dat de CORE-men gekomen zijn om
ons tot het staken van de DOR-veroorzakende kernexplosies te dwingen. De manier
waarop zij ons trachten te dwingen is verrassend: door grote hoeveelheden DOR op
ons los te laten.
Maar het merkwaardigste komt nog: de CORE-men, die alles afweten van
Orgone-functies, zijn dus zonder twijfel ongepantserd. Agressiviteit is hun dus
vreemd, en zij zijn gekomen om de mensen te helpen, hun de weg te wijzen naar
‘gezondheid en verstandig leven’. En dus is DOR een soort vaccin, een immunisatie
waar de wereld nu eenmaal doorheen moet.
Voor Reich hebben deze constructies de fascinatie van een volkomen logisch
systeem, waar geen speld tussen te krijgen is. Met emotie - Reich was een knap stylist
- beschrijft hij zijn ontdekkingen; waar hij ook op stuit, hij ziet er zijn theorieën
alleen nog maar duidelijker door bevestigd. Karakteristiek voor de paranoiale
schizofreen ziet hij niet mis te duiden aanwijzingen in allerlei toevalligheden.
Dat niet iedereen onder de bekoring komt van de koele schoonheid van zijn
weergaloos wetenschappelijk bouwwerk
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is hem meer dan een raadsel: hij aanvaardt het niet. Er moet een verborgen reden
zijn voor de afwijzende houding van alle geleerden en wetenschappelijke instellingen
die hij bombardeert met brieven. Het kan niet anders of het zijn verraders en spionnen,
in dienst van de nazi's, de sowjets, en gewetenloze farmaceutische ondernemingen,
die hun dodende medicijnen (‘killer drugs’) over de wereld trachten te verspreiden.
De ontknoping komt onverwachts: men veroordeelt deze aan paranoia lijdende
man tot twee jaar gevangenisstraf. Hij overleeft het niet.

Het einde
Wat waren de achtergronden van Reich's gevangenneming? Met de toenemende
belangstelling voor Reich's theorieën in intellectuele en artistieke kringen in de V.S.,
was een serie aanvallen in de pers en zelfs incidentele gerechtelijke vervolgingen
gepaard gegaan. Deze aanvallen vonden een vruchtbare voedingsbodem in de
omstandigheid dat het publiek weinig aanmoediging nodig had om de nadruk, die
in Reich's leer op de seksualiteit wordt gelegd, te interpreteren als een goedkeuring
van seksuele anarchie, zoals ook het lot geweest is van de theorieën van Freud. Onder
de invloed van deze perscampagne werden de orgone-cellen weldra vereenzelvigd
met zondige kamertjes van verboden genietingen, en Reich's volgelingen werden
beschuldigd van het in praktijk brengen van vrije liefde en het houden van erotische
feesten. De bedoelde kranteartikelen exploiteerden bovendien met succes de
diepgewortelde achterdocht van de burgermaatschappij tegen artiestenkolonies en
a-sociale minderheden.
‘Op de Universiteit... werd Billie ingewijd in de avant-garde wereld van Rimbaud
en Wilhelm Reich...’ is een typerend citaat uit een kort verhaal in het mei-juni nummer
van Partisan Review in 1952. De kunstenaarskolonie die zich rondom de woonplaats
van Henry Miller, in Carmel, Califonië, gevormd
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had, verwierf zich de duurzame reputatie het exercitieterrein te zijn van ‘Een Nieuwe
Cultus van Sex en Anarchie’ (titel van een sensatieartikel van Mildred Edy Brady
in een groot Amerikaans maandblad). Tot in publikaties als Freud, His Life and His
Mind, van Helen Walker Puner, vindt men bij het onderwerp-Reich passages als:
‘Geen lopende band of archiefkast ter wereld is in staat de orgiastisch potente
jongelieden vast te houden en hen te bedelven in neurotische onderwerping. Hun
wereld is die der artistieke creatie - een reichiaanse wereld zoals er reeds in feite een
opgebloeid is in Carmel, Californië, waar een jonge, orgiastisch potente intelligentsia
in spijkerbroeken onbegrijpelijke poëzie, ceramiek, en aan draadjes geregen
glasscherven produceert in de adempauzes tussen bijeenkomsten waarin zij de wereld
hun orgiastische rechten bewijzen.’
Onder de kwade trouw van zijn vijanden begon Reich zich minder en minder veilig
te voelen; hij zag hun slinkse methoden als een tegen hem persoonlijk gerichte
kwaadaardigheid. Steeds meer ruimte wijdt hij in zijn tijdschrift aan het beantwoorden
en weerleggen van zulke aanvallen; zijn tegenstanders noemde hij Modju, een
Indianenwoord, dat letterlijk ‘onzichtbaar’ betekent, en een uiterst klein, maar venijnig
stekend insekt aanduidt.
Reich uit meermalen de beschuldiging dat vele Modju's beloond werden met goud
van Moskou. Volgens hem waren de artikelen van Mildred Edy Brady, die Reich's
ondergang gezworen scheen te hebben, ‘duidelijk lasterlijk,... geschreven door een
publieke domoor... voornamelijk in opdracht van een zekere politieke partij welker
grondprincipe bestaat uit smaad en laster; zij publiceerde in de New Republic, toen
onder redactie van Henry Wallace, over wiens politieke sympathieën Amerika niet
langer in het onzekere verkeert.’
Nog een ‘kennelijk boosaardige aanval’ was ‘een toename van geruchtenfabrikatie
in kringen van het Psychological Institute, volgens welke Wilhelm Reich geestesziek
is, dat zijn
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Orgone-theorie het duidelijkste bewijs is van zijn geestesziekte, dat hij in een gesticht
is opgesloten, en andere geruchten van deze strekking’.
Voorts was er een rapport in een openbare lezing in Oslo, door een neuropsychiater,
dat Reich ‘in de VS als een geesteszieke beschouwd wordt, en zijn orgone-therapie
als een paranoiale delusie’.
De officiële uitspraak van de Psychoanalytic Association luidde: ‘Tot en met de
publikatie van Karakteranalyse werd Reich als een briljant psychiater beschouwd,
die in de twintiger jaren in hoge mate heeft bijgedragen tot de psycho-analytische
theorie en praktijk. Maar sindsdien heeft Reich de weg van gezond verstand en
waardig gedrag verlaten.’
Het jachtseizoen was open. ‘Medische orgonomen’ en voorstanders van
vegetotherapie, waar zij openbare functies bekleedden, werden de een na de ander
ontslagen.
Dat het bij dergelijke ontslagen niettemin soms vreemd toeging kan men opmaken
uit het rapport van Dr. Elsworth Baker, hoofd van de gynaecologische afdeling van
het New Jersey State Hospital in Marlboro, N.J., en Dr. Chester M. Raphael, intern
geneesheer in dezelfde inrichting. Hun ontslag volgde nadat de directeur van dit
ziekenhuis, vurig voorstander van shocktherapie, lobotomie en andere door de
Reichianen verafschuwde technieken, gekozen werd tot president van de New Jersey
Neuropsychiatric Association. Gedurende de conventie van de American Psychiatrie
Association in Washington drong hij er op aan de orgone-therapie aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Niet lang daarna belegde hij een soort tribunaal in het
hospitaal, en ondervroeg de twee doctoren als volgt:
Vr.: ‘Ik heb The Function of the Orgasm gelezen. Ik wens thans niet nader op de
theorie er van in te gaan. Waar ik meer over horen wil is de gevolgde technieken. Is
het niet juist dat u de patiënten zich laat ontkleden en dat u daarna verschillende
delen van hun lichaam “manipuleert”?’

Randstad 1-3

65
Antw.: ‘Ik protesteer tegen wat u met deze vraag impliceert. Is het iets ongewoons
dat de patiënt zich ontkleedt in de medische praktijk? Ik protesteer tegen het woord
“manipuleren” in de zin waarin u het gebruikt.’
Vr.: ‘Dokter, wij twijfelen niet aan uw goede trouw. U wrijft spieren nietwaar?...
Als de patiënt een stijve nek heeft, “manipuleert” u de nekspieren... Ik neem aan dat
u hetzelfde zoudt doen voor symptomen in het gebied van de pelvis. Ik meen dat u
zelfs dijspieren manipuleert.’
Enkele minuten later werden beiden ontslagen. De doctoren verklaarden: ‘Wij
manipuleren geen genitalia, zoals een pornografische verbeelding sommigen schijnt
te doen veronderstellen. En indien het nodig ware genitalia te manipuleren, dan
zouden wij, als artsen en biologen, daarvoor niet de toestemming van enig genootschap
afwachten. Het wordt tijd dat het medisch beroep de genitalia van het menselijk dier
even ernstig gaat nemen als de blaas, de uterus, of de lever.’
Het werd duidelijk dat de een of andere openbare autoriteit spoedig middelen zou
vinden om Reich's Orgone Institute op te ruimen. Een blik in de balans van de
Wilhelm Reich Foundation zou voldoende zijn om iedereen te overtuigen van de
populariteit van zijn therapie en het feit dat de verhuur en verkoop van
orgone-accumulatoren hem geen windeieren legden. Hij had een observatorium
kunnen doen bouwen voor $2.000, af gezien van meubilair, toerusting en
instrumentarium, en van het graven van een put, het aanleggen van een weg, etc. Het
laboratorium kostte alleen al $17.000. De Foundation bekostigde wetenschappelijke
proefnemingen van doctoren die ter plaatse werkten, evenals hun levensonderhoud,
kocht apparatuur aan als microscopen van $1000 per stuk, voor de studie van de
oorzaken van kanker, droeg $1120 bij voor bijstand aan kinderen in Korea en India,
spendeerde $15.000 aan publikaties - een totaal van $71.100 voor verschillende
uitgaven van deze aard, en dit slechts over het jaar 1951.
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Irriterende maar ongevaarlijke aanvallen van Modju's begonnen plaats te maken voor
de gevaarlijker ingrepen van ‘Hoodlums in Govemment’. De HIG'S vaardigden op
19 maart 1954 een bevel uit, op grond van de Pure Food and Drug Act, waarin het
de Wilhelm Reich Foundation voor altijd verboden werd haar literatuur of haar
‘orgone-energie apparaten’, d.i. accumulatoren, te verbreiden of te verkopen.
Reich negeerde dit verbod op grond van, zoals hij het uitdrukte: ‘de afwezigheid
van competentie van zowel hof als regering in zaken van principiële
natuurwetenschappen, en het bestaan in Amerika van een wijdvertakt komplot met
het doel de ontdekking van de Levensenergie te verstikken om staatkundige en
financiële redenen.’
De volgende stap was een actie tegen Dr. Reich en Dr. Michael Silvert wegens
ongehoorzaamheid aan het hof. De zaak zou op de 1ste december 1955 voorkomen
en Reich was van plan verstek te laten gaan: hij en zijn medewerkers waren ‘mannen
der wetenschap en geneeskunst... bevreesd te verdwalen in het juridisch labyrint en
tot moes gedrukt te worden’. Hij had een ‘Adres aan de Jury’ voorbereid dat zijn
positie moest verdedigen, maar de zaak werd uitgesteld teneinde de aanklagers
gelegenheid te geven aanvullend materiaal te verzamelen. Reich publiceerde daarop
het adres met de volgende inleiding:
‘Het is met diep leedwezen en af keer dat een adres als dit voor een Amerikaanse
Jury geschreven moest worden en voorbereid voor de berechting van de Ontdekker
der Levensenergie op 1 december 1955. De berechting vond niet plaats: zij werd
voorlopig uitgesteld. De HIG'S die deze schandalige zaak aanhangig hadden gemaakt
waren nog doende “hun argumentatie waterdicht te maken” zoals zij het uitdrukten.
Zij hadden echter geen argument, niet één. Dit “Adres aan de Jury” publiceren wij
thans als een historisch document uit de tweede helft van de xxste eeuw, als een
getuigenis van de situatie in de mentale pathologie.’
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De hoofdzaak van het adres bestond uit het argument dat de injunctie zowel onwettig
als onuitvoerbaar was (‘het is alsof mij was opgedragen mijn snijtanden binnen tien
dagen te doen uitgroeien tot groene olifantsslagtanden - niets geeft beter weer in
hoeverre ik in staat ben de wereld te verhinderen over kosmische orgone energie te
denken, te spreken, te lezen, en te handelen’.) Reich spreekt door de gehele tekst
over zichzelf als ‘de Ontdekker der Levensenergie ook genoemd de Primordiale
Kosmische Energie’, en het is duidelijk dat hij de actie ziet als een tegen hem
persoonlijk gericht komplot. Orgonon werd door Reich met kettingen van de
bewoonde wereld afgesloten, auto's konden niet meer tot het terrein doordringen en
zijn medewerkers werden bewapend met geweren. Contact vond alleen nog plaats
per telefoon, terwijl Reich ‘de FBI en Central Intelligence Agency van dag tot dag
op de hoogte hield over de samenzwering van de agenten der geneesmiddelenindustrie
tegen de Ontdekker der Levensenergie’.
De veroordeling in 1956 doet Reich's nachtmerrie in vervulling gaan. Hij wordt
gevangengezet in de federale gevangenis van Lewisburg, Pennsylvania, waar hij een
jaar later sterft aan hartverlamming. Hij was 60 jaar oud.
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Corneille
Dagboek van een schilder in Ethiopië
Vertaling Hans Sleutelaar
Toen ik op een zondagmorgen in '53 met Hugo Claus over de vlooienmarkt in Rome
slenterde, ontdekte ik een naïef geschilderd doek, zuiver van kleur, dat ik niet thuis
kon brengen.
Het schilderij laat zestien figuren zien, van wie er drie een baldakijn dragen; een
ander bespeelt een raadselachtig instrument. Optocht of processie? Rechts een vreemd,
rond bouwwerk met een weerhaan op het dak, ongetwijfeld een kerk! De
vriendelijkheid van het landschap op de achtergrond en de vorm van de bomen doen
aan Toscane denken. In een hoek staat iets geschreven dat ik eerst voor Hebreeuws
aanzag, maar dat Amharisch (Ethiopisch schrift) bleek.
Het doek heeft lang boven mijn bed gehangen. Ik liet mijn ogen er vaak over
dwalen, geboeid...

Winter 1957
11 februari.
Ethiopië! We zijn in een land dat volkomen verschilt van de rest van Afrika. 't Is
alsof we zijn teruggereisd in de tijd naar een verleden, dat nabij is maar toch
beangstigend (verdwenen is de brede, onschuldige grijns van de neger). We bevinden
ons in de Middeleeuwen, de tijd van burchten, rovers, geloofsdweperij, lijfstraffen
en allerlei pestilenties...

Randstad 1-3

69
Een boosaardige, wrede sfeer met momenten van onverwachte tederheid... We zijn
gefascineerd...

12 februari.
Na de onmetelijke vlakte van dorre, geschroeide aarde, verzengd tot tinten die, via
alle schakeringen van oker, lopen van saffraangeel tot roodbruin, begint nu een groene
zone... Is dit groen dat we zijn binnengegaan, de grens?

13 februari.
De eerste gezichten, gesloten. Grimmige krijgers uit de bergen slaan bij het minste
gebaar dat we maken de hand aan hun kromme dolken.
Heel wat anders dan de negers die we sinds ons vertrek uit Dakar zijn
tegengekomen, stuk voor stuk goedlachs, vriendelijk, spraakzaam. Ik herinner mij
nog goed de uitbundige, onverholen hilariteit die wij elke morgen bij het opstaan
veroorzaakten wanneer we onze tanden poetsten; de negers hadden er plezier in ons
na te apen, waarbij ze zich deden kennen als geboren akteurs. Hier worden we
ontvangen met stilzwijgen en norse blikken.
Maar wat voor hen pleit in mijn ogen, is de buitengewone haardos van deze
schepsels uit het Abessijnse hooggebergte. Hun haar dient tevens als provisiekast:
het is royaal ingesmeerd met (zeer ranzige) boter, die vliegen niet alleen op een
afstand houdt maar zelfs verjaagt, en 's avonds tegen etenstijd wordt gemolken als
een koe. Toch hebben deze primitieven met hun fijngegraveerde kammen een
verbluffende smaak en een zuiver kunstgevoel - zij dragen Paul Klee's in het haar.
De Engelsen noemen deze bergbewoners ‘Fuzzy Wuzzies’.

15 februari / Axoum.
Axoum - ik hou van de klank van dit woord...
‘De liefde gaat de ziel binnen door de ogen’, zegt Euripides. De vrouwen hier zijn
bijzonder gehecht aan alles wat hen siert en hun bevalligheid ten goede komt. Zij
rollen hun haar tot een bal die ze bijeenhouden met een netje of een doek. Uit de ver-
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te lijken deze vrouwen met hun kolossale kapsels en grote hoofden op wandelende
kegels (Oscar Schlemmer zag en schilderde zijn figuren net zo).

16 februari.
Soms lijkt Axoum op een Russisch dorp; ik denk aan een Chagall - Vitebsk -: straten
van geverfde houten huizen, schots en scheef getimmerd van ruwe planken waar de
spijkers uitsteken.
De reusachtige monolieten van Axoum (verrassende resten van een onbekende
beschaving) torenen boven het centrum van de Heilige Stad. Er zijn er van 35 meter
hoogte, gehouwen uit één stuk granietharde steen, - een ongelofelijke, technische
prestatie. Sommige liggen in brokstukken op de grond, andere zijn in de beek gevallen;
de vrouwen gebruiken deze grote blokken om er de was op te boenen - wat mij niet
hindert: de monolieten krijgen er juist iets menselijks door en worden, nu men de
oorspronkelijke zin ervan heeft vergeten, opnieuw bruikbaar. Ze wijzen niet langer
trots naar de hemel, maar zijn nederige stukken gebeitelde steen, door vrouwevoeten
betreden en misschien door de rivier verder bewerkt.
Vandaag bezoek aan verscheidene kerken. Om de sleutel te krijgen, die altijd zoek
is, moet je soms naar het andere eind van de stad. Eindeloos gepraat over en weer,
ontelbare bezoeken aan oude, bleke geestelijken. De uren gaan verloren met soebatten.
Na talloze knielingen, ons door de priesters gelast, moesten we tenslotte gaan zitten
op ongemakkelijke, bizarre kussens. Eindelijk gingen de deuren open: een
indrukwekkend schouwspel wachtte ons.
De naïeve, religieuze schilderingen overrompelen me; het enige voorbeeld van
Ethiopische schilderkunst dat mij ooit onder ogen was gekomen, had me de rijkdom
ervan niet doen vermoeden. De kerken zijn van binnen geheel beschilderd: de
zoldering, de vloer, de muren, zuilen, nissen, alle hoeken en gaten.
Ik zou een schilderij willen kopen! Morgen neemt iemand
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mij mee naar een van de schilders die nog in de oude stijl werken, degeen die belast
is met het bijhouden van de schilderingen die ik net heb gezien. De fresco's worden
regelmatig bijgewerkt - bijna herschilderd -, vandaar dat ze er zo verbazend fris
uitzien.
De Ethiopiërs hebben wat dit betreft geen complexen en de traditie leeft nog zo
sterk, dat een schilder drie of vier eeuwen oude schilderijen kan oplappen, zonder
angst om schade aan te richten.

17 februari.
Op de markten en pleinen lijken de Ethiopiërs een zwerm witte duiven; ze dragen
nooit bonte stoffen, altijd wit. Hun schilderkunst is niet realistisch: ze geven de
kleding van hun figuren uitbundige kleuren.
Homerus kende de Ethiopiërs al en noemde hen: ‘Abessiniërs, zonder blaam, wier
offeranden de Goden het welgevalligst zijn’.
Om vier uur hebben we de schilder opgezocht, die ons zeer vriendelijk ontving.
Door bemiddeling van een jonge knaap heb ik met deze waardige, oude man kunnen
praten over techniek en materialen en een schilderij op hout kunnen kopen, dat hij
in een donkere hoek van zijn atelier had staan en dat ik bij toeval ontdekte (hij zou
het ons zeker niet hebben laten zien): een Sint George die met zijn lans de draak
doorsteekt. Sint George is de schutspatroon van Ethiopië. Voor we vertrekken, poseert
de schilder, waardig als steeds, gewillig voor een laatste foto, mijn nieuwe bezit in
de hand.

18 februari.
Ze zijn in de Ethiopische kunst bezeten van ogen: hele series ogen, dikwijls op gelijke
hoogte, starend uit bleke gezichten, dicht tegen elkaar gedrukt. (Ze zien zichzelf niet
als zwarten en schilderen zich ook niet zo.) Altijd die talloze hoofden op hun
schilderijen; dikwijls ontdek je aan de uiterste rand van het doek nog een paar ogen.
En altijd die zelfde ernstige, vreemd starende blik.

Randstad 1-3

72
Op straat zie ik overal om mij heen deze obsederende blik onder een opvallend hoog,
licht gewelfd voorhoofd.
Met zijn eucalyptussen, die vriendelijke, zilverblanke, sterk geurende bomen, zijn
onvergetelijke kerken, door hun vele fresco's vol leven, zijn fascinerende monumenten,
zal Axoum voor mij onvergetelijk blijven.

21 februari.
Het decor dat we sinds vanmorgen voor ons zien: hoge, koude bergen, bezaaid met
reusachtige wolfsmelk, cactussen, distels, aloé's, overladen met oranje-rode klokjes,
- alles van adembenemende afmetingen.

22 februari.
Terwijl de kilometers achter ons wegvallen, registreert mijn oog beelden: een edelman
met zwarte sik te paard; zijn eega volgt hem met haar lange zonnescherm van
gevlochten stro; een voornaam en trots heerschap, begeleid door schildknapen te
voet, die de wapens van hun meester dragen: een geweldige sabel en lange,
fijnbewerkte geweren; een onstuimige ruiter met vertoornde blik, op weg naar een
feest, met lans en schild; boerinnen in lange rijen, gebukt onder het gewicht van grote
waterkruiken, prachtig, antiek van vorm, waarvan ze de halzen dichtstoppen met
welriekende planten, geplukt bij de hier zo talrijke bronnen; drukgebarende priesters
of monniken, in de ene hand een bewerkt kruis, in de andere een vliegenmepper (een
soort karwats).

13 februari.
Een fel violet en oranje licht, als het ware opgehangen in de ruimte en langzaam
uitvloeiend over dit chaotische en maanachtige landschap, een landschap van voor
de komst van de mens. De Ethiopiër is door de eeuwen heen bezield geweest door
een intens, brandend, fanatisch geloof; overal heeft dit geloof sporen nagelaten:
kerken, heiligdommen, kloosters uit alle tijdperken getuigen er van. Wat een rijkdom
aan merkwaardige bouwsels! In tegenstelling tot de kerken op ons platteland zijn de
Ethiopische kerken verscholen:
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Ethiopisch schilder in Axoum.
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St. George en de draak, kerkmuurschildering.
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Religieuze volksschildering in een kleine kapel.
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Kloosterschildering, voorstellende de legende van Debra-Damo.
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ze zijn altijd omgeven door een gordel van groen. De kloosters zijn meestal gebouwd
op bijna ontoegankelijke plaatsen: een twintig van de meest vermaarde zijn gelegen
op de eilandjes van het Tana-meer, andere zijn gebouwd op de toppen van steile
bergen. Op een afgeplatte bergkruin (amba, een soort tafelrots) ligt, nog dichter bij
de alles verschroeiende zon: Debra-Damo.
Na een lange afmattende dagmars, waarbij vallei op vallei volgde en het reisdoel
nauwelijks dichterbij kwam, belanden we, van top tot teen geschramd door zo goed
als verkoolde doornstruiken, met een uitgedroogde keel, in de namiddag bij de voet
van een duizelingwekkende gladde rotswand. Een koord van repen leer bengelt van
negen meter hoogte uit een nauwe, in de rots gehouwen spleet naar beneden: de enige
toegang tot dit eerbiedwaardige klooster! Met slappe benen, de handen om het
kleverige koord geklemd, onder ons de immense ruimte van het land, hijsen we ons
moeizaam omhoog om de ingang te bereiken, vanwaar een ontelbaar aantal ongelijke
treden naar de top voert. Een verzameling rijkgekleurde schilderingen wacht ons.
Sombere hermieten tonen ons weergaloze, oude manuscripten en leiden ons door de
miniatuurstad die Debra-Damo is en die misschien al sinds de dagen van de Kopten
van de wereld is af gesneden. Er is hier een zwervend monnikendom blijven bestaan,
dat reeds lang uit het Christendom is verdwenen.
We zijn al vijf bergpassen van 3000 meter overgetrokken, gevolgd door afdalingen
van 2000 meter; maar er ligt nog een buitengewoon moeilijke route voor ons: we
zullen nog eens 3300 meter moeten klimmen (de beroemde, voormalige Mussolinipas)
om Addis-Abeba binnen te vallen, een der hoogst gelegen hoofdsteden ter wereld.
Geen sterveling meer te bekennen hier, een indrukwekkende stilte omgeeft ons,
boven ons zweven de adelaars...

27 februari / Addis-Abeba.
Ik scheer me, een vergeten sensatie. Mijn ruige baard paste goed bij het landschap.
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De ijle lucht brengt je hier gauw buiten adem; toch doen we niets anders dan lopen
langs nauwelijks gebaande wegen, die naar uitgestrekte modderige terreinen leiden:
marktplaatsen... Buiten het centrum vind je wegrottende huizen, verloren in het hoge
gras waarin de eucalyptussen eeuwig druipen. Deze stad zonder einde is even
uitgestrekt als Parijs en lijkt op een groot woud.
Addis-Abeba is een stad in wording, waarin maar enkele straten zijn aangelegd.
Voor de rest: bermen die zich verhezen in de ruimte, dalingen, stijgingen, amper
afgebakende tuinen, strohutten waaruit diepblauwe rook opstijgt, grote open plekken,
des te kaler als je van de nauwe verstikkende paden komt, die bedolven zijn onder
dicht lover, glimmend in de voortdurende regen. De voeten zakken tot de enkels weg
in de vette, zwarte aarde.
Een lange straat. Het bordeel. Kleine kamers, schaars gemeubileerd: een ronde
tafel met het onvermijdelijke theeservies, een paar stoelen, in de hoek een bed, aan
de muur een orgie van kleuren. Grote vellen papier naast elkaar: een volkskunst,
zingend, juichend van vitaliteit. Wat een genot! De lichaamsvormen zijn tot het
uiterste vereenvoudigd en bezitten een zekere stramheid (enigszins als op de images
d'Epinal; maar wat een rijkdom aan vondsten, wat een kleurschakeringen! De prenten
stellen meestal de Maagd (Myriam) en het Kind voor; Salomo met zijn leeuwen, die
op vette katers lijken; de Koning der Koningen, Keizer Haile Selassie te paard, op
jacht, in de oorlog, altijd overwinnaar; landarbeid; soms het portret van een der dames
die hier wonen (ik had het geluk zo'n prent te kopen), met het haar tot een bal gerold,
bijeengehouden door een in de hals dichtgeknoopte zijden doek, en met een enorme
tatoeëring: een speelse tekening rond de hals, snoeren, kruizen, rozetten, driehoeken,
vierkanten en cirkels, die een versiering vormen tot tussen de borsten.
De meisjes spinnen katoen met snelle, luchtige gebaren, ze zijn sierlijk als vogeltjes.
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3 maart.
Heet als in een oven. We missen de ijle, frisse berglucht. Vliegen, aangetrokken door
onze wagen, reizen mee. Ze zijn er al sinds Dakar en tergen ons onophoudelijk,
terwijl de hitte ons stevig roostert.
Ik droom van een schilderij dat een beeld geeft van het natuurlijke verloop van de
uren hier (met diezelfde onderhuidse wreedheid), het trage voortglijden van de wolken
boven deze onmetelijke vlakten met hun verraderlijke, hoogopgeschoten, rossige
gras, waarin jakhalzen loeren tot de zatgevreten leeuwen een stuk zwart-wit gestreept
zebravlees overlaten.
Zware, lauwe druppels spatten uiteen op het gebladerte. Al dagenlang stort de
hemel zijn tropische regens over ons uit, die de kleuren doen schitteren, de grijze,
vale, verlepte planten hun groene, glanzende jeugd hergeven. Onze wagen ploetert
door de modder, slippend en glijdend; we komen nog maar enkele kilometers per
dag vooruit in de richting van Kenya. We passeren wegvluchtende, angstige wezens,
de dorpen zijn verdwenen, jongetjes lopen naakt rond, sommigen bedekken zich met
bananenbladeren, de mannen hullen zich zo goed als maar kan in te kleine lappen,
de vrouwen dragen rokken van leer en rinkelende sieraden. Het regent hard, bijna
zonder ophouden, de planten reiken gulzig naar het neerruisende water, slingeren en
strengelen zich ineen tot onontwarbare knopen. Er schuilt in dit alles een schrijnende
melancholie...

6 maart.
In de vlakte die volgt op de plantenweelde van de laatste dagen, tekenen zich de
grafzuilen af van de Arrussikrijgers.
Soms staan er vier bij elkaar, een naar elke windrichting: Noord, Zuid, Oost, West.
Ze zijn stuk voor stuk versierd met rudimentaire tekens, zonnen, manen, wielen en
andere motieven. Ook vandaag nog worden deze grafstenen in het zuiden van Ethiopië
gehouwen, bewerkt en opgericht. Volgens mij zijn ze verwant met de abstrakte kunst
uit het Scandinavische bronzen tijdperk...
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Alain Robbe-Grillet
Jaloezie | romanfragment
Vertaling C.N. Lijsen
Nu valt de schaduw van de zuidwestelijke pilaar - op de hoek van het terras, naast
de slaapkamer - op de grond van de tuin. In het oosten staat de zon nog laag aan de
hemel, bijna in de rooilijn van het dal. De rijen bananebomen, die schuin op de
middellijn van het dal staan, zijn bij deze verlichting overal duidelijk te zien.
Vanaf de kom van het dal tot aan de uiterste grens van de velden helemaal boven
op de andere helling, tegenover de kant, waar het huis staat, zijn de planten vrij
gemakkelijk te tellen; vooral direct tegenover het huis, dank zij de jonge stand van
het hout van de in dit gebied gelegen percelen.
Het grootste deel van de brede laagvlakte is hier ontgonnen: op het ogenblik blijft
er nog slechts een ongeveer dertig meter lange strook wildernis over, aan de rand
van het plateau, dat als afgeronde vlakte zonder kam of rotsachtige kloof in de glooiing
van het dal overgaat.
De scheidingslijn tussen de onbebouwde zone en de bananenaanplant loopt niet
helemaal recht. Het is een gebroken, uit afwisselend vooruit- en terugspringende
hoeken bestaande lijn, waarvan de toppen telkens tot een ander perceel van een andere
leeftijd behoren, maar meestal van dezelfde plantrichting.
Precies tegenover het huis geeft een groepje bomen het
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hoogste punt aan, dat in deze sector door de cultuurgrond bereikt is. Het daar
eindigende veld is rechthoekig. De grond is daar, tussen de bladertrossen, niet meer
of bijna niet meer zichtbaar. Maar de keurige plaatsing van de wortelstokken bewijst
dat hun aanplant van jongere datum is en dat daar nog geen tros bananen werd geoogst.
Van het groepje bomen af strekt zich het stroomopwaarts gelegen deel van dit veld
in het dal uit, waarbij het in de richting van het sterkste verval een weinig (naar links)
afwijkt. Er staan tweeëndertig bananenplanten op een rij tot aan de onderste grens
van het perceel.
In het verlengde verder naar beneden, vult een ander veld met dezelfde
rijenordening de ganse ruimte tussen het bovenste perceel en het riviertje, dat in het
dal stroomt. Het bevat maar drieëntwintig planten in zijn lengterichting. Alleen de
meer gevorderde groei onderscheidt het van de vorige: de iets hoger opgeschoten
stam, het ineengevlochten gebladerte en de talrijke goed ontwikkelde bananentrossen.
Enkele trossen zijn daar overigens reeds afgesneden. Maar de lege plaats van de
stronk is dan even gemakkelijk te herkennen, als de plant zelf het zou zijn, met zijn
lichtgroene pluim van brede bladeren, waaruit de dikke, door de last van de vruchten
gebogen stengel naar voren steekt.
Bovendien is dit perceel niet rechthoekig zoals het er boven liggende, maar
trapeziumvormig; want de oever, die de onderste rand ervan vormt, loopt namelijk
niet in een rechte hoek op zijn beide - stroomopwaarts en stroomafwaarts gelegen evenwijdige zijden. De rechterkant (dus de stroomafwaarts liggende) heeft slechts
dertien in plaats van drieëntwintig bananebomen.
De onderste rand ten slotte is niet rechtlijnig, omdat het riviertje niet rechtuit
stroomt: een lichte verbreding maakt het veld ongeveer in het midden smaller, zodat
de middelste rij - waarin, als het om een echt trapezium ging, achttien planten zouden
moeten staan - er nu maar zestien kan bevatten.
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In de tweede rij, van de linkerrand af gezien, zouden op een rechthoekig veld
tweeëntwintig planten staan (tengevolge van de kruisbeplanting). Op een precies
trapeziumvormig veld zouden het er eveneens tweeëntwintig zijn, daar de inkorting
op zo'n geringe afstand van de basis nauwelijks merkbaar is. Het zijn inderdaad
tweeëntwintig planten, die daar staan.
Maar de derde rij bestaat ook maar uit tweeëntwintig planten in plaats van uit
drieëntwintig, wat weer bij een rechthoek het geval zou zijn. Ook hier geen aanvullend
onderscheid tengevolge van de kromming van de onderste rand. Hetzelfde geldt voor
de vierde rij, die eenentwintig wortelstokken telt, dus een minder dan de
overeenkomstige rij, met een even aantal, van de fictieve rechthoek zou hebben.
Vanaf de vijfde rij gaat de kromming van de oever een woordje meespreken, deze
vijfde rij bestaat namelijk eveneens slechts uit eenentwintig eenheden, terwijl zij bij
een echt trapezium tweeëntwintig en bij een rechthoek (rij van de serie met oneven
nummers) drieëntwintig eenheden zou hebben. Deze cijfers zijn echter theoretisch,
aangezien bepaalde bananebomen, op het ogenblik van het rijpen van hun trossen,
vlak langs de grond werden gekapt. De vierde rij is in werkelijkheid samengesteld
uit negentien bladertrossen en twee openingen en de vijfde uit twintig pluimen en
een opening - dat zijn dus, van onder naar boven gezien: uit acht bladerpluimen, een
lege ruimte en de andere twaalf bladerpluimen.
Ongeacht de volgorde van de werkelijk zichtbare en van de gekapte bananebomen,
levert de zesde rij de volgende getallen: tweeëntwintig, eenentwintig, twintig,
negentien - die respectievelijk op de rechthoek, het echte trapezium, het trapezium
met de gekromde rand en ten slotte, na aftrek van de voor de oogst omgehakte
stronken, op juist ditzelfde trapezium betrekking hebben. Voor de volgende rijen
gelden de aantallen: drientwintig, eenentwintig, eenentwintig, eenentwintig,
Tweeëntwintig, eenentwintig, twintig, twintig. Drieëntwintig, eenentwintig, twintig,
negentien, enz...
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Op de houten brug, die bij de stroomafwaarts gelegen rand van dit veld over de rivier
gaat, zit een man gehurkt. Het is een inboorling, die gekleed is in een blauwe broek
en een kleurloos tricothemd dat de schouders bloot laat. Hij zit gebogen over de
waterspiegel, alsof hij iets op de bodem probeert te zien, wat nauwelijks mogelijk
is, aangezien het water ondanks de lage waterstand nooit doorschijnend genoeg is.
Op deze helling van het dal strekt zich slechts één perceel uit vanaf de rivier tot
aan de tuin. Ondanks de tamelijk flauwe hoek, waaronder de helling zichtbaar wordt,
zijn de bananebomen daarop vanuit de hoogte van het terras nog gemakkelijk te
tellen. In deze onlangs opnieuw beplante zone zijn ze namelijk erg jong. Hun
regelmatige opstelling is daar voorbeeldig, de stengels zijn niet hoger dan vijftig
centimeter en de trossen bladeren aan hun einden raken elkaar nog in 't geheel niet.
Tenslotte wordt de telling nog vergemakkelijkt doordat de rijen afwijken van de
middellijn van het dal (ongeveer vijfenveertig graden).
Een schuin verlopende rij begint rechts bij de houten brug en reikt tot aan de
linkerhoek van de tuin. Zij telt in de lengte zesendertig planten. Op grond van de
kruisbeplanting kan men deze stengels zien, alsof bij de plaatsing in rijen nog drie
andere richtingen beslissend zouden zijn geweest: om te beginnen de loodlijn van
de eerst vermelde richting, vervolgens twee andere richtingen die eveneens loodrecht
op elkaar staan en met de eerste twee telkens hoeken van vijfenveertig graden vormen.
Van deze laatste twee richtingen loopt dus de ene parallel met de andere loodrecht
op de as van het dal - en op de onderste rand van de tuin. De tuin is op het ogenblik
slechts een vierkant stuk vers omgeploegde, naakte aarde, waaruit een dozijn jonge,
dunne, nauwelijks manshoge sinaasappelboompjes oprijzen, die op verzoek van A...
werden geplant.
Het huis beslaat niet de gehele breedte van de tuin. Het is dus aan elke kant
geïsoleerd van de groene massa van de bananebomen.
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Op de naakte aarde voor de westelijke gevelpunt valt de vervormde schaduw van
het huis. De schaduw van het dak is door de schuine schaduw van de hoekpilaar met
de schaduw van het terras verbonden. De balustrade vormt daar een nauwelijks
opengewerkte reep, ofschoon de werkelijke afstand tussen de spijlen niet veel kleiner
is dan hun gemiddelde dikte.
De spijlen zijn van gedraaid hout met een buik in het midden en twee bijkomstige,
kleinere opzwellingen naar beide uiteinden. De verf, die boven op de leuning bijna
geheel verdwenen is, begint op de opgebolde delen van de spijlen eveneens af te
bladderen; de meeste spijlen vertonen ter halver hoogte op de buikrondingen aan de
kant van het terras een brede zone kaal hout. Tussen de nog vastzittende, in de loop
der jaren verbleekte, grijze verf en het, onder invloed van de vochtigheid grijs
geworden hout, komen kleine plekjes tevoorschijn, die er roodachtig bruin uitzien zoals de natuurlijke kleur van het hout -, en wel daar, waar dit hout door pas afgevallen
schilfers ontbloot werd. De hele balustrade moet helder geel worden overgeschilderd:
zo heeft A... het beslist.
De ramen van haar kamer zijn nog gesloten. Alleen de houten latjes van de
jaloezieën, die de ruiten vervangen, zijn horizontaal gesteld, zodat er genoeg licht
naar binnen dringt. A... staat bij het rechterraam en kijkt door een van de spleten op
het terras.
De man zit nog steeds onbeweeglijk over het modderige water gebogen, op de
met aarde bedekte houten brug. Hij heeft geen vin verroerd: hij zit er gehurkt, het
hoofd voorovergebogen en met de armen leunend op zijn dijen, de neerhangende
handen tussen zijn gespreide knieën.
Naast hem, in het perceel, dat op de andere oever aan de smalle stroom grenst,
schijnen talrijke bananentrossen rijp voor de pluk te zijn. Verscheidene struiken in
deze sector zijn reeds geoogst. Hun lege plaatsen vallen in de opeenvolging van de
geometrisch opgestelde plantenrijen heel duidelijk in het oog. Bij nauwkeuriger
beschouwing is het echter mogelijk de al vrij
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grote stek te ontdekken, die de gekapte bananeboom zal vervangen, een paar meter
naast de oude boomstronk, zodat langzamerhand aan de ideale regelmatigheid van
de ruiten afbreuk wordt gedaan.
Het geluid van een vrachtwagen, die op deze helling van het dal over de weg rijdt,
is aan de andere kant van het huis te horen.
Achter het raam van haar kamer is de door de jaloezie in horizontale repen gesneden
silhouet van A... nu verdwenen.
Nadat de vrachtwagen het vlakke traject van de weg precies onder de rotsrand van
de hoogvlakte bereikt heeft, verandert hij van snelheid en rijdt met minder dof gebrom
verder. Daarna neemt zijn geraas geleidelijk af, naarmate hij zich door de verzengende
wildernis, waartussen hier en daar bomen met verdorde bladeren staan, naar het
oosten verwijdert, in de richting van de volgende concessie, die van Franck.
Het raam van de kamer - datgene dat het dichtst bij de gang is - gaat naar twee
kanten open. Het bovenlichaam van A... wordt erdoor omlijst. Zij zegt vrolijk
‘goedemorgen’, als iemand die goed geslapen heeft en goedgehumeurd ontwaakt is;
of tenminste als iemand die zijn zorgen - als die er zijn - liever verbergt en principieel
altijd hetzelfde glimlachje tentoonspreidt, hetzelfde glimlachje, dat even goed spot
als vertrouwen of volkomen ongevoeligheid kan betekenen.
Zij is trouwens niet daarnet pas ontwaakt. Het is duidelijk, dat zij haar douche al
heeft genomen. Ze heeft haar ochtendjapon nog aan, maar haar lippen zijn geverfd
met de op hun natuurlijke kleur gelijkende, nauwelijks iets fellere kleur rood en haar
zorgvuldig gekamde haar glanst in het volle licht van het raam, als zij bij het draaien
van het hoofd de zachte, dikke krullen rondzwaait, waarvan de donkere overvloed
op de witte zijde van de schouder valt.
Ze gaat naar de grote commode tegen de achterste muur. Ze trekt de bovenste la
half open, om er een klein voorwerp uit te halen en draait zich weer naar het licht.
Op de houten brug is de inboorling, die daar gehurkt zat, verdwenen. Er is in de
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ganse omtrek niemand te zien. In deze sector is op het ogenblik geen enkele ploeg
aan het werk(...)
(...)Nu is het huis leeg.
A... is met Franck naar de stad gegaan, om een paar dringende inkopen te doen.
Zij heeft niet precies gezegd welke.
Zij zijn vroeg weggegaan, om over de nodige tijd voor hun boodschappen te kunnen
beschikken en toch nog dezelfde avond naar de plantage te kunnen terugkeren.
Daar zij het huis 's morgens om half zeven verlaten hebben, rekenen zij erop, kort
voor middernacht terug te zijn, hetgeen achttien uur van afwezigheid betekent,
waarvan ze minstens acht uur onderweg zijn, als alles goed loopt.
Maar vertragingen zijn altijd te vrezen op deze slechte wegen. Zelfs als zij zich
op de vastgestelde tijd, onmiddellijk na een kort avondeten, op weg begeven, kunnen
de reizigers heel goed pas tegen één uur 's morgens of zelfs belangrijk later terug
zijn.
Ondertussen is het huis leeg. Alle ramen van de slaapkamer staan open, evenals
de twee deuren, die naar de gang en die naar de badkamer. Tussen de badkamer en
de gang staat de deur ook wijd open, evenals die welke van de gang tot het middenstuk
van het terras toegang geeft. Het terras is eveneens leeg; er is vanmorgen geen enkele
gemakkelijke stoel naar buiten gedragen, ook niet het lage tafeltje, dat voor de aperitief
en de koffie gebruikt wordt. Maar onder het open venster van het kantoor dragen de
tegels de sporen van acht stoelpoten: tweemaal vier glimmende punten, die gladder
zijn dan hun omgeving en vierkante stukken aangeven. De twee linkerhoeken van
het rechter vierkant zijn nauwelijks tien centimeter van de twee rechterhoeken van
het linker vierkant verwijderd. Deze glimmende punten zijn alleen vanaf de balustrade
duidelijk te zien. Ze worden onduidelijker als de waarnemer dichterbij komt. Van
boven gezien, door het raam dat zich juist erboven bevindt, is het zelfs onmogelijk
hun plaats te bepalen.
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Het meubilair van dit vertrek is zeer eenvoudig, mappen- en boekenrekken tegen de
muur, twee stoelen, het massieve bureau met schuifladen. Op de hoek van het bureau
staat een klein, met paarlemoer ingelegd lijstje, dat een kiekje bevat, genomen aan
de zeekust in Europa. A... zit op het terras van een groot café. Haar stoel staat schuin
ten opzichte van de tafel, waarop zij juist haar glas wil neerzetten.
De tafel bestaat uit een metalen schijf, die door talloze gaatjes doorboord is,
waarvan de grootsten een ingewikkeld rozet vormen: S-vormen, die allemaal uit het
midden komen, als tweemaal gebogen spaken van een wiel, en die zich aan het andere
eind, aan de periferie van de schijf, spiraalvormig om zichzelf winden. De voet die
dit draagt, bestaat uit een dunne schacht, waarvan de drie stangen zich bolrond
vertakken om vervolgens holrond weer bij elkaar te komen en op hun beurt (in drie
verticale, door de as van het geheel lopende vlakken) in drie eendere krullen zijn
gedraaid, die met hun onderste rand op de grond rusten en, iets erboven, door een
ring op dezelfde krommingen met elkaar verbonden zijn.
De stoel is eveneens uit geperforeerde schijven en metalen stangen samengesteld.
Hun windingen te volgen is moeilijker omdat er iemand op zit, waardoor ze voor het
grootste deel bedekt worden.
Op de tafel, geheel rechts op het beeld, ligt naast een tweede glas een mannenhand,
die er slechts tot de rand van de jasmouw opkomt en door de witte rand van de foto
wordt afgesneden.
Alle andere delen van stoelen die op de foto te onderscheiden zijn, schijnen bij
lege zitplaatsen te horen. Er is niemand op dit terras, als in de rest van het huis.
In de eetkamer is voor de lunch maar één bord neergezet, aan de kant, tegenover
de keukendeur en het lange lage buffet, dat van deze deur tot aan het raam loopt.
Het venster is gesloten. Het erf is leeg. De tweede chauffeur heeft de bestelwagen
zeker bij de loodsen neergezet, om
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te wassen. Op de plaats die hij gewoonlijk inneemt, is alleen maar een brede, zwarte
vlek achtergebleven, die tegen de stoffige oppervlakte van het erf afsteekt. Het is
wat olie die in de loop van de tijd steeds op dezelfde plaats uit de motor is gedruppeld.
Het is dank zij de bobbels in het zeer grove glas, waarvan het venster is voorzien,
gemakkelijk deze vlek te doen verdwijnen. Het is voldoende het zwartgeworden
plekje na herhaalde pogingen naar een blinde vlek van de ruit te dirigeren.
De vlek begint zich uit te breiden, doordat een van de zijden opzwelt en een ronde
knobbel vormt, die alleen al veel dikker is dan het aanvankelijke ding. Maar een paar
millimeter verder wordt deze buik in een reeks nietige, concentrische sikkeltjes
veranderd, die tot lijnen ineenslinken, terwijl de andere rand van de vlek zich
samentrekt en een gesteeld aanhangsel achterlaat, dat eveneens een moment uitdijt,
daarna is alles ineens verdwenen.
Achter de ruit, in de door de middelste stijl en de dwarshout gevormde hoek is nu
alleen nog maar de grauwgele kleur van de stoffige steengrond te zien, waaruit het
erf bestaat.
Op de tegenovergelegen muur zit de duizendpoot op zijn oude plaats, midden op
de wand.
De smalle, schuine, tien centimeter lange streep is juist op ooghoogte halverwege
tussen de rand van de plint (vlak voor de gang) en de hoek van het plafond,
stilgehouden. Het beest zit doodstil. Alleen zijn voelsprieten gaan om de beurt liggen
en richten zich afwisselend langzaam maar zeker weer op.
Aan zijn achterste eind kan men aan de aanzienlijke ontwikkeling van de poten vooral van het laatste paar, dat langer dan de voelsprieten is - onmiskenbaar de
Scutigera herkennen, die ‘duizendpoot-spin’ genoemd wordt of ook wel ‘snelle
duizendpoot’, omdat de inboorlingen aan de snelle, zogenaamd dodelijke, werking
van de steek geloven. Dit soort is in werkelijkheid niet zo erg vergiftig; in elk geval
veel minder dan de in de streek in groten getale voorkomende scolopender.
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Plotseling zet het voorste gedeelte van het lichaam zich in beweging, door ter plaatse
een zwenking uit te voeren, die de donkere streep naar de onderkant van de muur
buigt. En meteen daarop, zonder de tijd te hebben nog verder te gaan valt het beestje
op de tegels, waar het nog wat heen en weer draait en zijn lange poten af en toe
krampachtig samentrekt, terwijl de kaken, als in een reflex trillend, zich gejaagd om
de lege monddelen openen en sluiten.
Tien seconden later is dat alles nog slechts een roodachtige brij, met verminkte
resten van ledematen vermengd.
Maar op de naakte muur daarentegen, is het beeld van de verpletterde scutigera
heel goed te onderscheiden. Het is weliswaar incompleet, maar scherp afgedrukt met
de nauwkeurigheid van een anatomische tekening, die slechts zekere lichaamsdelen
uitbeeldt: een voelspriet, twee gebogen kaken, de kop en de eerste ring, de helft van
de tweede, een stel grotere poten enz...
De tekening schijnt onuitwisbaar. Zij heeft geen reliëf en geen korst van
opgedroogd vuil, dat zich met de nagel laat loskrabben. Zij lijkt veeleer op een bruine
intvlek die in de bovenste laag van de bepleistering is getrokken.
Een reiniging van de muur is trouwens nauwelijks uitvoerbaar. De matte verf zou
het waarschijnlijk niet verdragen, want zij is veel gevoeliger dan de gewone, met
lijnolie vermengde glansverf, waar vroeger de kamer mee geverfd was. De beste
oplossing zou dus zijn, een vlakje te gebruiken, een keihard inktvlak met een fijne
korrel, dat het vuilgeworden stuk beetje bij beetje zou afschuren, het
schrijfmachinevlak bijvoorbeeld, dat zich in de bovenste, linker la van het bureau
bevindt.
De fijne omtrek van de brokstukken van poten of voelsprieten verdwijnt meteen
bij de eerste vegen van het gummetje. Het grootste deel van het reeds tamelijk bleke,
tot een vraagteken omgebogen lichaam, dat aan de bovenste rand van het gebogen
eind steeds waziger wordt, laat zich ook al gauw volkomen uitvlakken. Maar de kop
en de eerste ring ma-

Randstad 1-3

86
ken een grondiger arbeid noodzakelijk; nadat de vorm die overblijft zeer snel zijn
kleur verloren heeft, blijft hij nog vrij lang onveranderd. Alleen de contouren zijn
wat minder scherp geworden. Het harde vlakje, dat steeds op dezelfde plaats heen
en weer blijft vegen, verandert er niet veel meer aan.
Een aanvullend werkje is nu geboden: heel voorzichtig krabben met de hoek van
een scheermesje. Witte stofkorreltjes maken zich los van de muur. De precisie van
het gereedschap staat toe, zo nauwkeurig mogelijk het gebied dat aan zijn aanval
blootstaat te omgrenzen. Opnieuw vlakken met het gum maakt het werk nu zonder
moeite af.
Het verdachte teken is nu volkomen verdwenen. Er blijft nu op zijn plaats slechts
een wat lichtere zone met vervaagde randen en zonder merkbare verdieping achter,
die desnoods voor een onbetekenende fout in de oppervlakte kan worden aangezien.
Het papier is niettemin dunner geworden; het is nu doorschijnender, oneffen en
een beetje pluizig. Hetzelfde scheermesje dat tussen twee vingers is omgebogen,
dient nogmaals om de door het vlakje losgewreven pluisjes vlak af te snijden. De
bovenkant van een nagel maakt tenslotte de laatste ruwheden glad.
In het volle licht onthult een aandachtiger onderzoek van het lichtblauwe blad, dat
twee korte delen van de neerhalen alles hebben weerstaan, daar ze waarschijnlijk
overeenkomen met de al te krachtige neerhalen van het handschrift. Zolang deze
twee overbodige halen niet door een nieuw, handig aangebracht woord bedekt worden,
dat de tot dusver op de bladzijde geschrevene aanvult, blijven de resten van de zwarte
inkt daar te zien. Tenzij het gummetje opnieuw ingrijpt.
Dit tekent zich nu op het donkerbruine hout van het bureau af, evenals het
scheermesje aan de voet van het met paarlmoer ingelegde lijstje, waar A... op het
punt staat haar glas op de ronde, vele malen geperforeerde tafel neer te zetten. Het
vlakje is een dun, rose schijfje, waarvan het midden uit een rond blikken
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plaatje bestaat. Het blad van het scheermesje is een gladde platte rechthoek met twee
afgeronde smalle kanten en drie op een rij geponsde gaten. Het middelste gat is rond;
de twee andere aan weerskanten geven - op zeer verkleinde schaal - precies de omtrek
van het blad weer, dat wil zeggen een rechthoek met afgeronde smalle kantjes.
In plaats van naar het glas te kijken dat zij wil neerzetten, draait A..., wier stoel
schuin ten opzichte van de tafel staat, zich in de tegenovergestelde richting om naar
de fotograaf te glimlachen, als om hem aan te moedigen deze momentopname te
maken.
De fotograaf heeft zijn toestel niet lager gehouden, om het op gelijke hoogte te
brengen met het model. Hij schijnt zelfs ergens op te zijn gaan staan: op een stenen
bank, een trede of een muurtje. A... moet haar gezicht opheffen om in de lens te
kijken. De slanke hals is naar rechts gericht. Aan deze kant steunt de hand natuurlijk
op de uiterste rand van de stoel, tegen het dijbeen, de blote arm is bij de elleboog
lichtelijk doorgebogen. De knieën staan iets uit elkaar, de benen half gestrekt, de
enkels gekruist.
Het zeer dunne middel wordt samengesnoerd door een brede ceintuur met een
drievoudige gesp. De uitgestrekte linker arm houdt het glas twintig centimeter boven
het opengewerkte tafeltje.
Het weelderige zwarte haar ligt los op de schouders. De vloed van dikke, glanzende
krullen beeft bij de minste verandering die door het hoofd wordt overgebracht. Dit
moet door heel kleine, op zichzelf onmerkbare bewegingen heen en weer bewogen
worden, die echter - versterkt door de overvloedige haardos die van de ene schouder
naar de andere glijdt - glanzende, snel verschietende golven verwekken wier intensiteit
plotseling met onverhoedse stuiptrekkingen weer toeneemt, iets lager... nog lager...
en een laatste kramptrekking veel lager.
Het gezicht dat ten gevolge van haar houding bedekt blijft, is over de tafel gebogen
waar de onzichtbare handen zich aan
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een of ander peuterig en langdurig werkje wijden: het ophalen van een zeer dunne
kous, het lakken van de nagels, een heel klein potloodtekeningetje, het uitvlakken
van een vlek of een slecht gekozen woord. Van tijd tot tijd richt zij haar bovenlichaam
op en neemt afstand, om haar werk beter te kunnen beoordelen. Met een traag gebaar
strijkt zij een kortere lok naar achteren die is losgeraakt van dat te losse kapsel en
die haar hindert.
Maar de weerbarstige lok blijft op de witte stof liggen, die door de huid van de
schouder wordt gespannen, waar zij een golvende lijn vormt, die in een pijpekrul
eindigt. Onder de losse haardos wordt het ranke figuur in de as van de rug door de
smalle, metalen ritssluiting van de jurk loodrecht verdeeld.
A... staat op het terras, bij de hoek van het huis, vlak bij de vierkante pilaar die de
zuidwestelijke hoek van het dak schraagt. Zij steunt met beide handen op de balustrade
van de zuidkant die over de tuin en het ganse dal uitziet.
Zij staat in de volle zon. De stralen vallen pal op haar gezicht. Maar zij kan er wel
tegen zelfs op het middaguur. Haar verkorte schaduw valt in een rechte hoek op de
stenen vloer, waarop haar lengte niet meer dan een tegel beslaat. Twee centimeter
daarachter begint de schaduw van het dak, evenwijdig aan de balustrade. De zon
staat bijna in het zenit.
De twee gestrekte armen hebben rechts en links dezelfde afstand tot de heupen.
Beide handen omvatten de houten lijst op dezelfde manier. Daar A... op elke van de
hoge hakken van haar schoenen precies de helft van haar gewicht laat rusten, is de
symmetrie van haar hele lichaam volkomen.
A... staat tegen een van de gesloten ramen van de salon, recht tegenover de weg
die van de hoofdweg afkomt. Zij kijkt door het raam recht voor zich uit naar het
begin van de weg over het stoffige erf, waarop de schaduw van het huis een ongeveer
drie meter brede strook donker maakt. De rest van het erf ligt in de felle zon.
De grote kamer lijkt daarbij vergeleken donker. Het ver-
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leent de jurk diepte door de koele, blauwe weerschijn. A... verroert geen vin. Zij
blijft het erf aanschouwen en de ingang van de weg temidden van de bananebomen,
recht voor zich uit.
A... is in de badkamer waarvan zij de gangdeur half open heeft gelaten. Zij is niet
met haar toilet bezig. Zij staat bij de wit gelakte tafel voor het vierkante raam, dat
tot aan haar borst reikt. Aan de andere kant van het wijdopen raam, over het terras,
de opengewerkte balustrade en de lager gelegen tuin heen, kan haar blik slechts de
groene massa van de bananebomen bereiken en daar voorbij de rotsachtige uitloper
van de hoogvlakte, die boven de, naar de laagvlakte lopende, weg uitsteekt en
waarachter de zon net verdwenen is.
Daarna duurt het niet lang meer of het is nacht in deze contreien zonder schemering.
De gelakte tafel neemt snel een diepere blauwe kleur aan, evenals de jurk, de witte
vloer en de zijkanten van het bad. Het hele vertrek is in duisternis gedompeld.
Alleen het vierkante venstergat is een vlek van lichter violet, waartegen het zwarte
silhouet van A... zich scherp aftekent: de lijn van de schouders en armen, de omtrek
van het haar. Het is bij deze belichting onmogelijk uit te maken, of het hoofd zich
van voren of van achteren vertoont. In het hele kantoor wordt het plotseling donker.
De zon is ondergegaan.
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C.C. Krijgelmans
De Hunnen
Drie fragmenten
1
Waarom dan deze zinloosheid nog immer laten aanslepen, het drastische ingrijpen
op de eeuwige baan schuiven en je nietgeweten samen met elk roersel binnenin nog
langer voor de zwijnen gooien inplaats van rustig te leven van wat je ééns, volslagen
onwetend en in de gelukzaligheid van je uiterste lust, uit de tepels van je ma hebt
gezogen, lang geleden? En daarom: omdat ook deze zinloosheid met alles wat haar
ontbreekt en alles waaraan ze voorbijgaat, mij slechts onrechtstreeks beroert, enkel
het effect teweegbrengt van zuinige praatjes vluchtig verteld, geruchtjes die ik binnen
de wanden van mijn glazen kooi nog steeds opvangen kan: er was een tijd toen ik
meende graag doof te worden, terwijl vandaag de tijd is waarop het luisteren en
begrijpen, het niet-begrijpen en aanvaarden en verwerpen één zijn geworden, vandaag
en nu en het ogenblik waarop ik mijn woning binnentreed (de slag van de deur achter
mijn rug is een slag op een mosbed) en hem groet en hem groet (twee zijn er immers
deze keer) en haar groet tenslotte. Zij zegt Gisteren is je grootmoeder gestorven.* En
ik zeg Ja.

*

En de leeftijd van zevenentachtig bereikte, heel hoog, doch verzuimd had zich de laatste
jaren nog te wassen. Begrijpelijk, alhoewel heel smerig. Sta me dus toe haar een smerige
oude vrouw te noemen. Is het nodig erbij te voegen dat zij een godganse dag met
puistenvingers aan de enige tand die haar nog restte, lag te rukken, dat haar hoofd volstond
met builen als reuzenknikkers? Kom eens hier zei zij gewoonlijk, Voel mijn builen eens. Zij
scharrelde met een van haar puistenvingers tussen de kleverig-witte haren. Kom zei zij, Voel
mijn builen eens. En Kanker zei zij. En Reuma zei zij. En Fluim zei zij. Soms zei zij Blauwe
konijntjes. Kom eens hier zei zij gewoonlijk, Voel mijn builen eens, voel mijn tand eens...
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Dan Gaan we naar de film? Niet dit laatste om de vergetelheid (waarom altijd dàt
toch?), maar wegens het voortdurend kontrast tussen licht en donker dat goed voor
je kan zijn, zoals ook Guinness goed voor je kan zijn, en zeeppoeder X, en misschien,
echter wel heel zeldzaam, de omringende bomen in de zomer die met scherpe zwarte
schaduwen de struktuur der huizen breken (terwijl stof op de ademtocht van
moedelozen drijft, in de straten, op de pleinen, tussen de naakte geometrische lijnen
der huizenblokken door waarvan de uiteinden vroeger als speerpunten in mijn hart
konden zitten) en het onwezenlijke scheppen van alles en allen, en dan de verveling
scheppen die zich losmaakt van de straten, de pleinen, en op je los-komt als een
voortijdig kind om je ogen troebel te maken, het zout op je wangen te toveren en je
adem zacht (onbuigzaam zacht) in je keel terug te drijven, in je longen, waar evenwel
niets meer barsten kan omdat ook dit je tenslotte onverschillig laat, ondanks het zout.
Ik vraag mijzelf, deze vrouw, deze kinderen: waar ga (gaan) je (jullie) heen, waarheen,
en vanwaar kom (komen) je (jullie)? Doch moest het enig belang hebben er zou
pathos in mijn woorden aanwezig zijn, niet enkel de stille klank, de fluwelen vraag
die op dit ogenblik mijn lippen ontvalt als bij vergissing of wat ook Waar ga je heen
en vanwaar kom je? Nu en nu, wat nu-kom betekent, en niets daarbuiten. Wij blijven
dus thuis. Ik alleen maar met het hoofd in de handen, zij (natuurlijk) met de rottering
in de handen, met de goorpoelstank van het-leven-om-ja in de handen, wachtend nog
steeds, hopend nog op iets of iemand. Zij. En deze kinderen die kijken, zich
momenteel rustig houden, voorals-
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nog elkaar niet bij de haren grijpen, niet met het hoofd over de vloer sleuren (soms
met groter kracht dan je ooit vermoeden zoudt, met de furie van een nijdig
slaat-en-slaat-slaat. En slaat), elkaar niet tussen de benen schoppen, geen kever
verpletteren: zo: met kleine wipjes over vloer en verpletteren: zo: tussen voet en
vloer verpletteren: zo. Zij kijken en dromen en slurpen de rijstepap naar binnen met
de gouden lepeltjes van de volwassenen. En ik die zwijg, ja noch neen meer zeg,
want wat valt er tenslotte aan toe te voegen met ieder woord het gevolg toch van
deze spiegelglazen kamer die mijn geest geworden is, nooit van enige puilgapende
barst die mijn geest zou aangevreten hebben, diep aangevreten, en dieper, danig diep
dan reeds, en deze zelfde geest zich bijgevolg nooit meer spijzen kan aan de straat
der begeerte waarin ik ééns de orgiasten als kikkers op stelten heb zien rondtollen,
de naakte zedige hoeren, de oververhitte maagden, de bezeten nonnen en kakelende
huisvrouwen met geheven rokken, de schunnige bezopen paupers in lompen, de
spichtige klerken en masturberende puistenpubers en krankzinnige priesters die hun
eigen staart poogden naar binnen te slokken, en de kleurenblinde arbeiders die het
zich aanmatigden bij brood alleen te willen leven, en de kleurenblinde arbeiders die
het zich aanmatigden niet bij brood alleen te willen leven en de uitgerafelde vaan
van hun ranzig hemd krijsend achterna sprongen omdat ze anders niets meer zouden
geweest zijn, en de overschokkende buiken, kwal en kwallend, van de zelfvoldane
huurlingen in het reusachtige leger van kansel, lessenaar, pateen en stetoscoop, neen,
mijn geest zich nooit meer spijzen kan, noch absorberen, enkel weerkaatsen de man
in hemdsmouwen die van de hoge stelling neerstuikt, en de geuniformeerde
beroepsdoder met zijn gasmachine, en de foorkramer die zijn rollend materieel de
helling opduwt als een nieuwe Sisiphus omdat ook hij zigeunerbloed geroken heeft,
en de straatveger die verplicht wordt paardendrek bij elkaar te keren, en de smeulende
iris van het religieuze oog, en de man op krukken, en de vrouw in barens-

Randstad 1-3

93
nood, en nu deze andere vrouw weerkaatst met haar stille berusting in thuur en thuur
en thuur (wat op onwetendheid neerkomt, echter niet aangaande onderbuik), en ten
lange laatste deze kinderen met hun aanhankelijkheid jegens haar, en meteen ook
leuceshima weerkaatst (ja, waarom heb ik mij vroeger steeds druk gemaakt om deze
verlepte amazone die zich onder het mom van een baldadige maagd verschool?)
samen met wat deze of gene stad nog verder overkomen zal, want leuceshima is altijd
geweest, aangezien niets verandert meer, en nooit, zo zit de zaak hem nu eenmaal,
doch je wordt er je pas ten volle van bewust door het oog en het oor van het onverschil
dat daar nu aan je leden hangt als een ultiem besef dat nooit vervagen kan, mettertijd
geleerd als je hebt het glas onderaan te bekijken, de bodem waarin de resten-drank
van de (on)vruchtbare jaren staat, roerloos, sinds enkele jaren verschaald (vroeger
omwoeld door passaatwinden in een heen en weer gekeer van onverzettelijke
regelmaat, ingetoomde krankzinnige furie: ik stelde mij heftig schrap, man, heftig,
heel heftig, man), en alweer volkomen op zijn tijd natuurlijk, wat verklaart waarom
sommigen nu in het laatste steegje terecht zijn met het reusachtig plakkaat
RECHTSOMKEER-ONMOGELIJK aan hun achterste bengelend, nu steeds en niet morgen,
morgen geen lastdier meer om er wat dan ook nog op af te wentelen, gewis, op zijn
tijd, en morgen voor mij zelfs geen slag van deur achter mijn rug meer, enkel in leven
nog: ik, de enige in leven nog, morgen: en van een zondvloed weet ik niets af, noch
van een vuur dat uit de hemel zou zijn neergeslagen, want de geruchten worden
flauwer, gedempter het licht waar ik eindelijk gezeten ben, minder luidruchtig deze
kinderen die ik nog zelden te zien krijg, in feite nooit meer te zien krijg, noch haar
die zich in een hoek van de slaapkamer onbeweeglijk hield tot op het moment dat
zij als een brij begon uit te vloeien: ik de enige, jawel, degene die het lot is toebedeeld
te kunnen roepen in het volle besef nooit enig antwoord op te vangen (expliciet,
indien het je genoegen verschaft: noch van mens of
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dier of echo,* wat mij er onmiddellijk toe aanzet Waar blijf je, vrouw? te roepen en
een beetje te grijnzen omdat zij immers nooit antwoorden zal, laat staan, tot bij me
komen, en daarom Haha! zeggen, en Tot bij mij komen zeggen, en een grap denken,
een grapje, vermits ik weet toch dat ook zij gestorven is, doch niet wanneer juist,
ongeveer gestorven, en lang geleden, op een zekere dag waarschijnlijk, want er zijn
de beenderen, er is het bosje haren en er was de stank van ontbinding die reeds is
weggetrokken, langs de deur dan nog wel, onder de reet ervan die nogal breed is
(weet je?), en een geluk dit, aangezien de kamer waarin ik mij bevind met de dag
kleiner wordt, al maar, en de stoel waarop ik zit, kleiner, al maar, met mijn achterste
dat er overheen begint te puilen (meen niet dat ik zwaarlijvig geworden ben), en
kleiner, zodat hoe-klein-de-wanden-tot-ze-mij-samendrukken-? de vraag is geworden
die zich opdringt, evenals het-miniatuurmensje-? of het-boeken-rekventje-?, twee
andere vragen, tegengestelde, waardoor zich misschien nog wel een probleem vormen
gaat, iets om mij intens bezig te houden, een echt probleem, niet een som van elke
ervaring die ik moet trachten tot de mijne te maken, niet een schijn van een zeker
tijdverdrijf zoals vroeger de vrouw bespringen wanneer de lust daartoe bij me
opkwam, hoe zelden ook en dan nog neerkomend hierop: het verorberen van een
brood, een schouderophalen, één ademtocht (niet zo diep), dit wimpergeknip, deze
vork in een aardappel, Beste wensen voor het nieuwe jaar! Dag mevrouw, dag
mijnheer!, neerkomend op deze gewoontehandelingen zonder betekenis, deze zaken
uit mijn jeugd toen mijn zenuwen betonnen zenuwen waren, dikke verharde borsten
van zenuwen, tuk op aars dan nog wel, in de tijd van Meer aars en... beter! nog wel,
in die gekke tijd van Terug naar de bron, kerel!, uit overmoed natuurlijk, uit krachtig
verzet en voor de goede wereld van morgen die dan de wereld van vandaag geworden
is: hoe-klein-

*

Dank u, ik dan tevreden, voor ééns, goddank.
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de-wanden-tot-ze-mij-samendrukken-?, wat ik nooit zou durven denken hebben in
mijn ongekunsteldheid van het eerste uur en nu inderdaad op een probleem neerkomt,
ten ware ik mijn kind-zijn opeens terug zou vinden, herwinnen in een slag van wimper,
in het ogenblik van duisternis tussen dit reflectorisch gebeuren dat deel van mijn
jeugd herwinnen gemetamorfoseerd tot virus onder microscoop, het deel waarin ik
enkel in vreugde wist te leven, in overdaad van licht en bestaan, zonder enige
begrenzing en met elk weten een absoluut weten, brutaal zelfs, doch met kracht. Ik
weet echter nu dat even vlug als je het terugvindt, je het weer verliest, omdat niets
vergankelijker is dan verlichte momenten die je op sleeptouw nemen en je dan
achterlaten, zo arm. Arm. Ach, vergeef mij* dat ik beroep doe op dergelijke
gevoelsargumenten die zelfs als intoxicatiemiddel een falen betekenen.

2
En dacht: dan heb ik mijn afgeknauwde hand op de drempel van hun woning goed
in het zicht gelegd, opdat ze die zeker zouden gevonden hebben en geroepen in een
eerste opwelling al degenen die er zaaks mee hadden, opdat ze er dan tezamen roerloos
zouden naar gekeken hebben met een groot deel van alle onrust die ik ooit vergaard
had, en zwaardrukkende kommer, en, wie weet, ook al schuld (alhoewel zelfs de
meest buitenissige en absurde verwachting van mij deze laatste gedachte nooit
verdragen heeft), schuld omwille en omwille, doch het meest wel met een angst die
bij hen alle bezinning zo broos en wankel maken moest als een gevuld glas in
evenwicht op een strakgespannen touw, één ogenblik en ondeelbaar in evenwicht,
het glas in evenwicht, in evenwicht, opdat ze ook nog de ene, weliswaar zeer korte,
gelegenheid zouden gekregen hebben om te blijven toekijken en in te zuigen langs
iedere porie op een tijd van minder dan een adempauze (dat heb ik

*

Ik vergeef het je.
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er hen nog bijgegund: één adempauze méér, in 's hemelsnaam, in godsnaam, en voor
de hemel, de wraak ervan, de geliefkoosde wraak, en voor de hel en dergelijke meer)
hoe het verminkte lichaamsdeel zich oprichten zou, duim en pink tot stut, de
wijsvinger opwaarts en krom gericht naar datgene achter hun rug wat ze altijd als
vanzelfsprekend hadden aangenomen en beschouwd en in stand helpen houden, nooit
afgeschud: een vuur, echter de laatste sintels ervan, de smeulende asse, de finale
spasmen van hout, levend enkel in zijn gloeiende gensters nog, en ik er middenin,
ongedeerd (maar ook dat zouden ze misschien nog verkeerd begrepen hebben, want
in hun onberekenbare geesten zou de angst wel kunnen omgeslagen zijn in de gedachte
aan een verbeterde versie van de drie jongelui in de vuurpot, hun telg - want hun
aller zoon ben ik in feite geweest - een nieuwe Azarias en als een peripatheticus in
het vuur, wat gelijk welke fakir met het schaamterood op de wangen zou doen
afdruipen hebben en het bloed doen stollen in de wonden van elke gestigmatiseerde),
herboren uit een afzondering wars van het riante, van dit-is-leven, van het eigen zelf,
van zovele dingen zoals het eens moet geweest zijn, afzondering, vervreemding van,
wars, van-van-van, en wars, en toch herboren, en het woord tot hen richtend zonder
haat, zonder hen ook maar wat te willen bijbrengen, hen vertellend over hun jeugd
en de jeugd van dezen die voor hen gekomen waren, en ervoor, over die dode tijd
zonder glimlach (het luchtige) die langs hen heen was gegleden als een emolument
voor al het perfide, het geestdodende en onzinnige in deze wereld der mensen
(belichaamd, ja, werkelijk belichaamd in een zodanig aantal verbodsbepalingen dat
tot de spermatozoïde toe er onder gebukt ging en wenend de tocht naar ander leven
aflegde), over die dode tijd zonder glimlach waarmee ze ook mijn jeugd hebben
vergald, en... En verder denken wou. Ik dacht: indien ik er verder op inging... Wat
gevaarlijk was voor de toestand waarin ik toen verkeerde. En weet toch: onnodig
ook, omdat noodzaak wel tot verderf had
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kunnen voeren. Niet alleen, en. En nu? Op dit ogenblik? Wachten. Mijzelf de
toestemming verlenen om op voorgaande enig kommentaar uit te brengen.
Bijvoorbeeld: a) ik heb twee handen (ik zie mijn handen, voel mijn handen, t.t.z. de
ene hand voelt de andere), b) leve de verdervers der jeugd (weg dus met de man die
zich de giftbeker smaken liet), c) ik spreek enkel voor mezelf (geen vergissing
hieromtrent: ik praat en denk voor het genoegen mijn eigen stem te horen, het pad
van mijn eigen gedachtengang met een ontzaglijk genoegen te bewandelen, wat steeds
op het essentiële pad neerkomt, het uitgestippelde dat ikzelf ben tot op het been), d)
sommige evocaties zijn er op gericht mij enige mis-stap uit het verleden voor ogen
te houden. En verder nu. Dit was toen, vervolgens: de draad rukte in mijn handen,
de spoel wachtte, de pijn van staan keerde weer, heviger dan ooit, en mijn plunje
mocht niet te lang meer om mijn lijf hangen blijven, terwijl mijn geliefde geen enkel
teken, geen aanduiding gaf, de minste niet, al die ik toch zozeer meende nodig te
hebben. En ging ik het volhouden, ik, of niet? Of wel? Of in elkaar storten als het
huis van leem, de voet van het beeld, met die vervloekte twijfel, gezegende? En ging
ik niet datgene worden wat de foetus reeds tot vorm had, zoals ook zij, aan de
overkant, stilaan vorm kregen: een paar ogenblikken tevoren was de eerste
voorbijgekomen die geen kromme benen had, doch hoe kon ik daaruit het besluit
trekken dat het hen, die deze ene volgen zouden, ook zo zou vergaan? Of was het
enkel om een speling van de natuur te doen, één van die monsters die zeker niet om
de haverklap geboren werden? Wat er ook van zijn mocht, ik kon het verschijnsel
wel als het belangrijkste gebeuren van die lange lange wachttijd beschouwen, alsmede
het feit dat ze het midden der straat hadden bereikt met hun zinloos (kon ik het die
naam geven?) geduw en ik met ontstellende zekerheid wist dat duizend paar ogen
zich uit een volkomen seclusie hadden gerukt, zodat ikzelf hun gezichtseinder
geworden was, het obstakel aan de horizont van hun kortzich-
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tigheid: ze wisten wie en wat ik vertegenwoordigde, dát was de betekenis van hun
groeiend besef. Hun ogen die ééns heremijten waren geweest, werden nu de monniken
van een nieuwe eredienst, terwijl ze roken, oh ja, roken het verraad dat aan de
overzijde tegen een gevel stond aangeleund, gene gevel dan die ik eigenlijk dankbaar
had moeten zijn omwille van de volwaardige steun die hij me tot dan toe steeds
verschaft had, alhoewel zij hem hadden opgetrokken, en het huis erachter, en ernaast,
en het andere daar ook, en het andere. Ik had er vroeger nooit aan gedacht, doch het
ging hier om een uiterste consequentie: ik wou meer pijn kiezen en de steun die zij
me onrechtstreeks verschaft hadden, verder ongebruikt laten. De steen echter die
voor mij lag, behoorde mij toe: de steen was een maagd. En toch aan mij, zoals mijn,
hun, kledingstukken mij niet toebehoorden. En weg ermee, en weg. En daarom op
één been gaan staan zonder welke steun ook en met de mogelijkheid onder ogen gek
te worden van pijn, gek als een kip op één poot. En ik nam mij voor er niet aan te
denken, denken aan wat pijn betekende, hoe pijn voelde en hoe pijn voelen zou
zonder onderste ledematen, gewoon door op mijn romp te staan. En nogmaals toch:
mij eerder verheugd voelde over die ene hand die ik kwijt was geraakt, want een
hand kon verschrikkelijk zwaar wegen soms. En zonder onderste ledematen, hoe
ging het voelen? En geen benen meer, romp en romp en romp, een groter vlak om
op te rusten voorzeker. Een duizendpoot was ik. En wat was pijn ook? Mens. Pijn
was vele kleine mensjes, vele penisjes, vaginaatjes, en voelde zoals mijn beide benen
voelden, mijn goede hand voelde. Ik was geen kip en nochtans, een kip kon lang op
één poot staan. Ik dacht: misschien zou ik er beter aan doen wat te bidden, een gebed
tot mezelf maken, geen nieuwe versie van alle oude gebeden, dezelfde oude termen
toch (nieuwe konden wel eens kramp in mijn lippen teweegbrengen), een gans andere
betekenis. En dacht: een diep religieuze betekenis zoals alles diep religieus is, zoals
alle getast met geest of
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hand of voet een diep religieus getast is. Ik dacht: ik moet bidden tot mijzelf en stil
bidden, bij mijzelf ook, want doe ik het luidop, dan bestaat de kans dat hun ogen met
mij meebidden zullen (tot klank zouden zij het wel nooit brengen). En mijn gebed
kon nooit een gebed zijn voor duizenden. En dan hun ogen weer, enkel. Geen klank.
Neen. En schuiven weer, schuiven konden ze, steeds dichter naar mij toe op hun
kromme benen, op hun koppige domme nietsontziende ezelachtige manier. En niets
méér. En ik meende dat ze nog een hele tijd voor de boeg hadden vooraleer een
werkelijk gevaar voor mij uit te maken. Ik moest wat doen toch, hen aan het schrikken
brengen. Of. En bidden eerst zou ik, bidden tot mijzelf - te dikwijls had mijn tong
hun woorden herhaald - en bidden (ik ben mijn vader) tot deze vader, (ik ben mijn
moeder) tot deze moeder, (ik ben mijn zoon, mijn dochter) tot deze zoon, dochter,
(en ik ben kosmos) tot deze kosmos, (de kosmische heilige viervuldigheid) tot deze
viervuldigheid die ik was en die geen kledingstukken nodig had. Ten lange laatste
ging ik in staat zijn bij hen schok teweeg te brengen. En hun das waar ik op spuwde,
die ik losrukte, moest en vervolgens, en ondertussen spuwde maar, en hem losrukte
met mijn goede hand, gemakkelijk (en stand hield, stand en staan op één been, zonder
steun in mijn rug nu), en hem tussen duim en wijsvinger toonde, hoog boven het
hoofd op de wijze van een marktkramer, en hèm toonde die ik had losgerukt, en
toonde dan, en dan plots mijn hand opentrok, gesperd, gekromd-iets-van-metaal, en
hem rijzen liet (Kijkt! Kijkt! Kijkt! Hij rijst! schreeuwde) op de palm van mijn hand
(hij viel: een das die viel), en dan hun jas losknoopte, eerste, tweede knop, op mijn
borst, en los ook, en dan mijn handen strak en naar beneden achter mijn rug en ietwat
doorboog, en glijden maar, hun jas, en vallen ook (een jas die viel), en dan mijn
hemd, hun hemd, losknoopte, eerste, tweede, derde, vierde..., van hals tot navel, en
los. Moeilijker echter om van het lijf te krijgen, lastiger om over het hoofd te trekken
zonder steun en met die
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stomp waarvan ik wel enige hinder ging ondervinden. En steun zoeken moest op het
andere been dan: weer het linker op de plaats van het rechter duwen. En meer steun
nodig had, steun. En geen steun van ledematen vond meer, steun op één voet alleen
nog, want anders kwam mijn geliefde toch nooit opdagen, neen, nooit, terwijl ik nu
van het ene been op het andere moest (dit was mij toegelaten zonder dat ik mijn
toevlucht tot een sprong hoefde te nemen): ik moest er in gelukken het hemd over
mijn hoofd te krijgen, mocht nooit opgeven. Inspanning. Ja. Verdere. Met mijn goede
hand de knop aan mijn stomp losmaken eerst, waar ik in gelukte. En de rest ook nog.
Moest. Moest gaan, verder altijd maar die inspanning om hun lompengoed van mijn
lijf te rukken, terwijl ze naar mij keken, jawel, zagen wat gaande was, zodat ik mij
niet vergist had, kon mij niet vergissen in deze dingen, omdat ik mijn eigen zelf was
en dat vergiste zich nooit in tegenstelling tot hen daar die zich vergisten, mensen
zich vergisten, maar dan, was ik een mens wel? Had ik niet opgehouden een gewoon
sterveling te zijn, was ik het ooit geweest? Neen, geen dier geworden waar ze zo
dicht bijstonden, neen, wel de heilige viervuldigheid, de heilige viervuldigheid, man,
was jij, was ik, niet jij, man, ik alleen. En de pijn. De pijn van staan moest
geëlimineerd toch, wat ik een prachtig woord vond, een aanwinst: elimineren! Hier
hadden ze de weg getoond, waren er nooit van afgeweken. En nog steeds een prachtig
woord vind. Zeker-zeker. Alleen schaamde ik mij dat het toen, tegen gevel aan, om
de verkeerde reden gebeurde. Ik schaam mij over mijn verontwaardiging van toen.
Goed, er is dus een tijd geweest dat ik kwistig handvolletjes koren op de molen van
moralisten, humanisten, strooide. Doch ik was jong en het pleit alleszins in mijn
voordeel dat ik nu voor deze zelfde mensen geredelijk een man met gasmachine en
toebehoren vraag.* In-

*

In zekere zin druk ik mij figuurlijk uit: ik weet goed genoeg dat een dergelijk man momenteel
onvidbaar is en ikzelf mis de nodig capaciteiten en fysieke krachyt om deze machine te
bouwen. En gesteld dat ik er in gelukte, dan nog zou ik gedoemd zijn om op een beperkte
schaal te werken. Maar ook dat blijkt uitgesloten. In de eerste plaats heeft het geen zin op
een beperkte schaal te werken, in de tweede plaats zou men mij achter slot en grendel duwen.
Geloof me toch, deze impasse is een voortdurende bron van onlust geweest, waarmee ik mij
echter verzoend heb, in die zin, dat ik deze utopie onderken nu en ze tijdens mijn vrije uurtjes
zelfs tot lust weet aan te wenden, gedoseerd en rationeel. Mijn uiterste heil zou enkel liggen
in het verkrijgen van méér macht, waar ik gek van wordt... Waar ik van stik... Méér macht
en macht. Om te... A.u.b.... Méér macht om te... Stik-in-macht. Mijn hoofd soms tegen de
muur aansla... Zie toch... Ik vraag je... Geloof me...
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derdaad, het gezond oordeel is terug onder mezelf gekomen om nooit meer gekruisigd
te worden. En daarom het nog steeds een prachtig woord vind. Maar terzake nu en
gevel weer (onder voorbehoud): ik had mijn geliefde een reuzeonthaal te bezorgen,
had mij nog in gereedheid te brengen om haar waardig te kunnen ontvangen. Doch
hoe ging dat weer? Er waren immers omstandigheden, onvoorziene gebeurtenissen,
het staan in quarantaine, de hospitaalzorg, de ziekte, de zieke kudde die om haar
heen begon te tasten, de perversen niet in het minst, doch geen vrees meer toen, neen,
geen vrees meer voor deze onbenulligheden: ik kon niet sterven meer, was dood
geboren, verafschuwde de levenden. Waar bleef zij toch? En pijn en tijd die ik vergat,
tijd, want ik had een oude vete met hem te beslechten, een grondig geschil, een diepe
fundamentele haat die wel vlug zijn beslag krijgen ging: oh, de tijd, en een vlug
handelend optreden tegen hun enige ware bondgenoot, hun lievelingskind, hun
stokpaardje voor allerlei verwrongen dromen, voor hun berekeningen die steeds
foutief waren zoals alles waar ze reeds hun smerige handen hadden aangestoken. En
steeds dezelfde monsterachtigheden die ik bij allen zonder onderscheid van voorkomen
gemakkelijk genoeg wist te herkennen. Ik dacht: als je maar lang genoeg en hard
toekijken wilt, zonder aarzelen toekijken, want diep in hun wezen zit het verderf,
kan nooit worden uitgeroeid, zodat in dit opzicht de perversen wel een zegen zijn,
een absolute ontvangenis en waarborg voor hun toekomst, hun eigen grafdelvers die
er zich ook meteen wel zelf zullen bij neerleggen, want
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ze houden immers van paradoxen terwijl de gisting wordt voortgezet. En ik
schreeuwde Hoe gaat het daar met jullie, dik gespuis! Gaan jullie niets beginnen,
geen de minste ondernemingslust terwijl ik provoceer? En mijn hemd geraakte niet
over mijn hoofd, kon moeilijk met die duivelse pijn die mijn evenwicht wankel
maakte, die het volle gebruik van mijn goede hand beknotte. Ik was aan mijn hals
toe echter. Of toch dus. Beter. Langzaam beter: het bedekte mijn ogen nu en het ene
been waarop ik rusten moest, boog door, zodat ik de grond met mijn knie raken kon.
Doch indien ik dàt deed, was ik verloren, verloren in de wind, in vreemde krachten,
heimelijk verloren in vroegere steun van beide voeten, steun die ik nooit meer ophalen
mocht. En ik vroeg mij af: kom jij me steun verlenen, geliefde? Dan: en jij, tijd,
nogmaals, en ik zal je dwingen, zal je doen ophouden te bestaan, zal op je gezicht
slaan met mijn stomp, zal je verdelgen, zal je weten te treffen met alle
afschuwelijkheden van een geest tot verderf (bevrijding toen voor mij), zal je met
even munt terugbetalen wanneer dit alles van mijn lijf zijn zal, en dat nog steeds
zonder mijn toevlucht tot de steen hoeven te nemen, terwijl ik hen aan de overzijde
daar, zal doen uiteenstuiven als een bende méér dan opgeschrikte mussen, een bende,
een groep, een massa die enkel zich vormt om vernietigd te worden, verstrooid, stuk,
aan stukken... En ja-ja-ja volgde toen, wat ik scheen te hebben overgenomen: dat
gejaja, dat krankzinnig geknik naar links en naar rechts en zovele andere richtingen
erbij, teveel om er enigszins melding van te maken. En mijn hemd gleed dan, gleed
over mijn hoofd, en viel (een hemd dat viel), en mijn bovenlijf naakt als naakt dan,
want zo meende ik dat het toen hoefde. En bij hen schok teweegbrengen wou zonder
ophouden, hen verjagen met de grofste middelen, het visuele dat bij hen een
uitsluitende rol was toebedeeld, schokken, hun ogen bedriegen zoals het altijd gebeurd
was, aangezien ze niets méér vroegen, niets beter, en ze enkel maar denken konden
langs duizend breinen om, indien er bij hen van enig brein mocht
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gesproken worden. Ik twijfelde daaraan, ik betwijfelde of ze wel tot enige
gezamenlijke actie in staat waren, tenzij er misschien een voorman opdagen kwam,
een hete hengst, beducht en berucht, die hen meer door instinct dan door welk ander
middel ook vrees wist aan te jagen en dan in dezelfde mate als ik zinnens was. De
vrees was verondersteld hun hoofden te doen springen, nooit het mijne, wat het fatale
(voor hen) onderscheid maakte. Ik hield mij kalm. Het was nodig in die tijd van
beproeving, dit uur van mijn geliefde. En mij afvroeg waarom zij toch niet kwam
opdagen, waarom zij deze fusie tussen haar en mij nog langer uitstellen wou, deze
vernieling van allerlei duistere krachten, de laatste die in mij nog werkzaam waren
en alles en mijzelf erbij verslinden wouden, nog langer aanslepen liet. Ik moest op
mijn hoede zijn. Ik.

3
Mij onder alle omstandigheden voor ogen houden en nooit vergeten, omdat dit de
enige zaak is die ik mij tot verplichting heb opgelegd: mij te herinneren, zuiver als
een bergmeer en van een diepte die alles te betekenen heeft. Sommige zaken zijn
me nochtans minder duidelijk, huidige zaken meestal: het geval alia poegatsjovsk
bijvoorbeeld, plus het beruchte aanhangsel van haar dat zij voor een roep en een stuk
geld in vochtige kroegen bekijken en betasten laat. Andere zaken zijn me duidelijker.
Weer toch. En een menigte zijn scherp en diep ingedrongen, schone wonden alle,
mooie korsten die razend geheeld zijn, ondanks het feit dat enkelen mij graag een
kwakzalver zouden willen noemen, dokter heks, onderkruiper van elke psychische
therapie. Inderdaad, ik leef louter destructief, tot in mijn dromen toe, waar ik dan
mezelf verorber en wel zodanig dat het mij geenszins meer verbaasd 's morgens
alleen te ontwaken. Bedenk echter eens: een reminiscentie is voor mij nooit een jan
klaas uit een doosje, wel een soort vrucht die ik mij telkens weer voor ogen tover,
ondanks de bittere nasmaak
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die er soms aan vastzit, citroen op tong en tegen gehemelte aan. Zuur. Zuur. Of
vermakelijk. Of grappig. Of enkel dit: er moest immers een tijd komen om terug
huiswaarts te keren, wat ik dan toch begrijpen wou, alhoewel met een zekere weemoed
en wat pijn in de hartstreek omwille van de nurse, de inschikkelijke, steeds
hulpvaardige, omwille van de dokter, de joviale dan nog (niet de geldzak); die zich
over mijn wonden boog en als een goeddoorvoede en welopgevoede jongen elke
belangstelling van node betoonde, zonder schroom, maar met een zeker besef van
een grote nutteloosheid toch, want ondanks zijn goede zorgen, zijn ogenschijnlijk
vriendelijke houding ten overstaan van een alledaags patiënt, beschouwde ik mezelf
niet als een nummer, het traditionele cijfer dat in mijn luizig brein de even traditionele
gedachte zou ontsteken: het nummer tussen de nummers? Ik beschikte echter niet
meer over de tijd om deze witte man gerust te stellen, want de woning riep, het nog
steeds vertrouwde schreeuwde om mij: het lieve kind en de moeder die zich tussen
mij en datzelfde kind had gesteld als een stille furie omwille van het bezitten, want
zij wou het bezitten, het eigen vlees niet prijs geven alleenlijk omdat ik toch maar
het zaad had geleverd, wat om 't even welke schooier toch ook zou gekund hebben.
En toen kwam de vrouw mij ophalen met een van deze gehuurde tuigen en wanneer
dit voor onze woning stopte, betaalde zij met de glimlach van degenen die het zich
niet kunnen veroorloven. Beest van een gehuurd tuig, beest, beest. Pak je weg,
scharminkel. Plus een reusachtige tip voor de goede oude schijn en met de glimlach
nogmaals Dank U wel, mijnheer. Daaag! En ik dan nog in een bank werkte voor een
verschrikkelijk ellendig loon, een fooi als het ware, doch omwille van het bordje op
mijn neus: bankbediende, alsof het zaakje in feite mij toebehoorde, zoals het iedere
collega van mij toebehoorde wanneer deze onder de barbaren, de anderen dus, kwam
om verhaaltjes over geldverhandelingen ten beste te geven waar niemand ook maar
bij kon. Omdat ik meende dat
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men in mijn ogen vol ontzag kon lezen wat geld en goud en goede sier aan
verrukkelijks inhielden. En ook deze vrouw kon het aan: zij had er een handje van
weg om mijn status danig op te schroeven, op haar eigen wijze, maniertje, indien ik
dat woord mag gebruiken. Prachtig. Terwijl ik mij dit alles liet te beurt vallen met
een zekere welingestudeerde schroom, het desem waaruit uitstekende
maatschappelijke broodjes gebakken worden. Toen leidde zij mij stil het huis binnen,
zachtjes de gang door, zo naar de keuken, deze overzindelijke plaats waar het kind
op mij zat te wachten, enigszins met bange verwezen blikken voor deze imposante
massa die het traag naar zich toe zag komen. En massa-sprak, massa-vleide. En toen
merkte ik ondanks alles dat de ogen van het kind in feite schele uitpuilende visogen
geworden waren die instinctief bij de vrouw om hulp zochten tegen meer dan enkel
maar een vreemde indringer, omdat het kind precies wist dat er wat veranderd was
bij mij, omdat het dieper en verder had gezien en verschrikt was en niet zonder reden
waarschijnlijk. Toen was het ongeluk geen narigheid meer, geen herinnering aan een
afschuwwekkend iets. Enkel een vragen nog naar deze andere vrouw, deze onbekende,
waartegen reeds een schijn van een zeker vermoeden in mijn geest begon te rijzen,
een gordijn dat allengs verder werd opengeschoven, doch in een duistere kamer nog
steeds, in het schemerdonker onder ogen die langzaam aan het donker begonnen te
wennen. En weer het kind dan en ik en de wettige die zei Welkom thuis, liefste. En
Wat zeg je tegen vader?, dit slim opgezette valletje der vertedering, dit kleine kuiltje,
waar ik honderdtallen keren ben ingelopen. En weer opnieuw en nog eens, snap je.
Heb ik dan de armen geopend op nauwelijks een pas afstand van het kind, heb ik de
smekende vleiende houding laten varen? Is er zoiets als een traan geweest en heb ik
vervolgens de ware woorden gesproken (de ware woorden echter, zijn de woorden
die ik nu uitspreek, en uitsluitend, reeds als een alleenrecht!) met gepaste stemhoogte,
juiste toon? Ben ik het wezen geweest ook dat

Randstad 1-3

106
liefde uitstraalde, dit gemeengoed van jeugdige overmoed en dat je tenslotte om 't
even waar verliest, op straat als een verfomfaaid papiertje of een misvormde cent?
En dat ook om 't even wie oprapen kan om het dan geëxalteerd verder te geven,
misschien wel om uit te delen ook wanneer het meer dan eentje betreft: eentje liefde
aan de ene, de andere... Ik geloof zelfs dàt nog niet. Ik geloof dat mijn geheugen
alleen op dit punt met recht en reden een duister zaakje blijft, zodat ik mij beperken
zal tot een meer definitief antwoord, een reusachtig NEEN! En daarmee ben ik bij
nader beschouwen zo dicht bij de waarheid als maar zijn kan, want wat ik wel weet,
wel in staat ben mij voor de geest te roepen, is de huilbui, de niet al te gelukkige
huilbui, het verschrikte wenen om iets dat zeker nooit meer kan begrepen worden:
het kind huilend van mij weg en nukkig in de hoek als een stout kind. En zij dan
sussend. En zij dan tot mij Je bent de oude nog niet. Misschien draag je wel vrees
in, misschien werk je aanstekelijk of wat, zonder dat je er enig benul over hebt. En
hoe was dit nu mogelijk, welk inzicht had van deze platvloerse psychologe een
helderziende gemaakt, terwijl het antwoord op haar woorden reeds kant en klaar op
mijn eigen tong lag: deze en deze toevalligheid. Nu zei ik Ik heb wat tegen de benen
gekregen, weet je. Ik heb wat beleefd die nacht, met een stem die de echo van een
echo van een echo was geworden, de zachtste stem op deze wereld en daardoor
waarschijnlijk de minst overtuigende, waaraan ik nu reeds verholpen heb: ik heb
geleerd te schreeuwen. Ook dat, weet je (dit merk je wel wanneer mijn dagelijks
bezoekje komt: geen dokter voor mijn kwaaltje, ook geen nurse meer, tenware een
andere nurse dan. Daar hou ik wel van en je snapt het, niet?). Dus niet het ware
antwoord heb ik gegeven, doch het andere, deze gemeenplaats over het ongeluk, dat
gezeur weer over het tuig tegen mijn onderlijf aan, want elke bijzonderheid van, laat
mij toe te zeggen, bijna technische aard had zij reeds door haar herhaalde bezoeken
uit mijn dik vadsig hospitaallijf gezogen. Ik word oprechter met mezelf en
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oprechter steeds en nog meer, want wat denk je wel na al deze jaren, deze bewogen
tijd. En nu met mijn lichaampje op deze plaats te rusten, dan op gene plaats te rusten,
en hier en hier en ginds bij het raam en daar onder de tafel op een stoel en nu in mijn
zetel, in deze knusse drukkerige warmte van lijf en leden vermengd met de constante
pijn: het schreeuwen van de ruggegraat reeds, de kabouterventjes in het ruggemerg,
een bezig volkje, meen ik. En het kind weer, meen ik, de blazende haat en onmachtige
furie tijdens het uur dat volgde en het uur daarop terwijl de vrouw doende was:
broodje en koffie, klein broodje ja, licht verteerbaar en nog wat meer van deze dingen,
met ondertussen de belofte van een wiegend achterste, het lokaas van een vrolijke
buik, een druipende...*, een borst als een kei hier en een borst als een kei daar. En
het kind weer, denk ik, de spelbreker, het brokje onmacht ineengekrompen in de
hoek van het vertrek en mij bekijkend. De vrouw lachte. Zij schikte. Zij hield gestadig
het woord Straks tussen de lippen geklemd, zoals zij steeds en ook vroeger gewoon
was geweest, Straks en Straks en Straks. Een gewoonlijk eeuwig betekende, zoals
nu, terwijl ik haar bekeek en ook straks dacht en dan vroeger dacht en enkele weken
geleden, aan de slag tegen mijn onderlichaam aan. En toen wist ik dat het niet zozeer
haar achterste was, haar vrolijke buik en... en borst, doch wel die andere vrouw met
haar mond tegen mijn wonden gedrukt. En ineens de vaststelling dat datgene wat in
de hoek zat, een scharminkel was dat naar de duivel lopen kon. En zonder enig ontzag
dacht, of wroeging of zelfs weemoed of enig gevoelen, dat met die dingen enig
verband vertoonde. Ja, en daar ben je bevreesd voor, bevreesd vooral wegens het
vermoeden dat nog altijd moet bevestigd worden (hou je voor ogen weer: een dergelijk
vermoeden!): al het vertrouwde op losse grond, weggezonken in zandige vlakten.
Het geliefde, al het, weggezogen langs kille riolen en modderbeekjes om de voet-

*

Soms is het een verrukkelijk iets een woord niet te denken, er kwijlend omheen te denken.
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indruk bij regenachtig weer, al het geprezene verwenste begoochelende inerte
bewegende ontgoochelende weerbarstige goedmoedige van een vroeger bestaan
geslingerd in een ruimte waar je nooit meer bij kunt. En het weet opeens. En bevestigd
opeens. En toen was het de tweede keer en de zekerheid verdubbeld en toen niet
ontstellend meer, doch je nog altijd afvragend: hoe en waarom? En mij afvroeg hoe
en waarom, terwijl de wettige nog doende was en begon te flirten met kopjes en
ondertasjes en nog wat meer van deze dingen, waar ik niet meer bij kon. En toen
dacht ik dat ze er beter zou aan gedaan hebben met dat spelletje op te houden en naar
mij toe te komen, hier, ja, en je verdomde hand in mijn broek en haal het stuk eruit
a.u.b., zonder enig omhaal en met het scharminkel in de hoek erbij (waarom niet?).
Wist hij dan niets af van the facts of life? Begreep hij dan niet dat je nooit te jong
bent om te leren, dat hij het voorrecht genoot tenslotte mijn zoon te zijn, dat bijgevolg
elke opstandigheid in de kiem zou worden uitgeroeid met elk beschikbaar middel.
Vergeef mij: ik laat mij meeslepen door het deel van mij dat voor de weinige
slippertjes aansprakelijk mag worden gesteld: laat mij toe even op adem te komen.
Zie je: hij glipte mij tussen de vingers. Hij was geen aal nochtans. Zie: hij was een
warhoofdige knaap.
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Allen Ginsberg
Abstractie in poëzie
Een brief aan E.A. Navaretta
Vertaling Frits Onderdijk
Dear Emmanuel, ...Ik zei in het voorwoord tot Corso's Gasoline1 - ‘hij komt tot
zuivere abstrakte poëzie, het inwendige geluid van de taal zelf.’ Ik was me er toen
nog niet van bewust dat veel dingen in Gregory's poëzie die ik voor loutere,
vlammende, verbale constructies aanzag, zonder praktische betekenis, in werkelijkheid
bijzonder ingewikkelde en poëtische uiteenzettingen van echte ideeën waren - zoals
bijvoorbeeld de laatste regels van Coit Tower:
‘Hay like universe, golden heap on a wall of fire
sprinting toward the gauzy eradictation of
Swindleresque Ink!’
wat mij nu treft, na de lachgaservaringen die ik je heb uiteengezet, als een van de
volmaaktste weergaven, ooit door mij gezien, van de zelfuitschakeling of verdwijning
van het heelal en alZijn met de verdwijning van de Geest - wanneer de geest wordt
uitgeschakeld tot bewusteloosheid door Yoga-in-keer of kunstmatige K.O.- of
mogelijke Dood.
Hoe krankzinnig Corso dus ook klinkt, voor mij heeft hij na een jaar of wat meestal
grote betekenis. Ik moet hem inhalen met zijn gevorderde methode van componeren
-

1

Gasoline, Gregory Corso, City Lights Pocket Poets, 1958, San Francisco, Cal.
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Ik heb hem een regel op de schrijfmachine zien beginnen.
‘I pump him full of -’
met wat? zegt hij tot zichzelf, want
hij heeft er geen flauw besef van
‘of lost’
verloren wat?
zijn vingers cirkelden magisch

over het toetsenbord, terwijl hij wacht op de een of andere incongruente inspiratie,
die de bedoeling van de hele voorafgaande zin zal veranderen (hij weet van tevoren
niet wat hij gaat zeggen)
‘Lost watches’
- verloren horloges, of gebakken schoenen, of radiatorsoep, of vliegende uilenkaas,
of hoe de doden terug te brengen tot leven (wortelen gedompeld in Kangoeroe Gehuil,
voor sommige lijken). Op deze manier maakte hij een reusachtig gedicht.
Dus komt hij tot: ‘In ran the moonlight and grabbed the prunes’. Maar al deze
dingen zijn gebouwd op later op de een of andere manier te verklaren ellipsen - de
geest instinctief aangetrokken door beelden die van de tegenovergestelde kant van
zichzelf komen, die naast elkaar geplaatst het bewustzijn voorstellen in al zijn
irrationele (niet-van-te-voren-uit-te-rekenen) volledigheid.
Kerouac heeft verschillende voorbeelden van wat je kunt beschouwen als abstract
proza. In Visions of Enal2 na een paar honderd pagina's schetsen en verhaal en het
kopiëren van op de band opgenomen conversatie van zijn held en het dan imiteren
in ideaal droom-conversatie proza, stort zijn geest uiteindelijk in tijdens de compositie
van het boek gedurende hetwelk hij de ritmische zigzag-golven van zijn gedachten,
lange en korte, heeft gevolgd, in al hun a-syntaxische vormen. En de volgende 40 of
50 pagina's duikt het boek in een organisch proza bebop gewauwel - dat soms klinkt
als droom-

2

Visions of Enal, Jack Kerouac, limited edition, New Directions, 1959, New York, N.Y.
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Shakespeare - ik heb het in 8 jaar niet gelezen en herinner het mij alleen als de
logische, moedige volgende stap in zijn proza-ontginningen - heeft geen enkele
betekenis, dacht ik toen - dat nu mij van gedachten zou kunnen doen veranderen.
Het zet het ritme van de gedachten voort, in buitengewoon lange prachtige zinnen,
met een ritme op variabele basis, een eindeloos geluid. Het boek begint dan langzaam
op gang te komen, komt uit de modder van echt proza te voorschijn, en gaat met
hetzelfde eindeloze ritme door (terwijl het langzamerhand weer betekenis krijgt) in
een vertellend, chronologisch verslag van een recente reis door Amerika.
Er is een later voorbeeld van zijn 1955 of 1956 Old Angel Midnight3, ik geloof
van nu 50 pagina's die worden vervolgd -een soort Joyceaans-babbelende stroom,
behalve het mengsel van Amerikaanse geluiden en stijlen, gebaseerd op het
fundamentele spontane ritme dat Kerouac ontdekte,4 in zijn spraak, in zijn geest (de
volgorde en onderbrekingen van gedachten bijna-letterlijk weergegeven) en in de
spraak van andere vrienden - de opgewonden, uitleggerige cafétafelpraat van dronken
bekenden. Is dit abstract? ‘Alle geluiden van het heelal die door het raam naar binnen
komen’ tegelijk - die Kerouac hoort want hij zondert zich veel in stilte af. Daar proza
op te bouwen kan mij nu abstract voorkomen - hoewel ik later, over 5 -20 jaar terug
zou kunnen komen hierop en zien wat hij bedoelde met alle woordspelingen. Of ik
vind het ritme dan stevig. Of zie dat het verwarde geleuter een echo van mijn eigen
en uiteindelijk oneindige geest is. Maar ik weet dat hij (en Corso) gewoonlijk gelijk
hebben en zinvol zijn; iets dat ik eerst mis, maar later te pakken krijg.
Ik bedoel niet abstract tegenover zinvol te stellen - maar wat is abstract in poëzie?
Zuiver geluid, misschien (Schwitters en Isou, enz. van wie ik, wetenschappelijk,
niets weet) - hoewel

3
4

Old Angel Midnight, Jack Kerouac, Big Table No. 1, maart 1959, Chicago, Ill.
Spontaneous Prose, Jack Kerouac, Evergreen Review No. 5 of Black Mountain No. 7, en
The Last Word, Playboy, juni 1959, New York, N.Y.

Randstad 1-3

112
zij misschien ook zinvol zijn in hun samenhang. Artaud's ‘tara bullaìrara bullaìra
para hutin...’ etc.5 in de samenhang gezien is een zuivere Kruisigingsgeschreeuw,
volkomen duidelijk. Of het abstraheren van zekere elementen - ritme, zoals bij
Kerouac; elliptische zinsbouw zoals bij Corso - en deze doorzettende tot logische
conclusies (waar zij, zoals de cirkel die zichzelf ontmoet, ook het gezond verstand
ontmoeten).
Dit klinkt als zeer literaire klinkklare onzin.
Om verder te gaan, geachte heer, het andere belangwekkende voorbeeld van recente
abstracte compositie - zogenoemd -is W.S. Burroughs' Word.6 Dit bestaat uit een
soort visuele vrij associërende abstracte opsomming van alle beelden, samengesmeed
en overgaand van het een in het ander, die hij heeft gevormd in zijn werk van de
voorafgaande 7 jaren (Word, Tangiers 1956-7, ongeveer 80 pagina's).
Maar hij had zich dan ook gewend, door natuurlijke neiging en een groot aantal
jaren verslaving aan opium-derivaten, aan beeldend denken (een feit) in plaats van
in woorden, zodat dit een tot niets verbindende transcriptie in woorden was, van een
opeenvolging van visuele beelden die fysiek voor zijn geestesoog verschenen. Dat
tenminste is het begin van uitleg van zijn Methode.
Iets vanzelfsprekends: als een dichter zich concentreert op iets specifieks - laten
we zeggen, directe spontane gedachtenvlucht - is alles wat hij zegt merkbaar en
zinvol zodra je weet wat hij uitvoert. Je zou dit abstract kunnen noemen omdat het
wel eens niet helemaal duidelijk zou kunnen zijn voor iemand die niet weet, om mee
te beginnen, wat hij probeert te doen. Zodra je het weet, is alles wat je te doen hebt
te luisteren naar wat komt, als je belangstelt in de geest van de man, of in een
algemene theorie van het huidige denken.
Andere voorbeelden ken ik minder goed. Frank O'Hara &

5
6

Pour en finir avec le jugement de Dieu, K éditeur, 1948, Parijs.
Word (excerpten), W.S. Burroughs, Yugen No. 3, New York, N.Y.
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Kenneth Koch, vrienden die je ook kent, schreven enkele jaren geleden tegelijkertijd
betekenisloze gedichten (O'Hara's geheten Second Avenue,7 Koch's When the Sun
Tries To Go On - ongepubliceerd) om te zien wat er zou gaan gebeuren, misschien
niet betekenisloos, alleen maar componerende, koppig pagina na pagina
volschrijvende. Het resultaat, veronderstel ik, is dat zij leerden hoe te schrijven, zij
leerden de grenzen van hun eigen verbeelding kennen, leerden hoe ver zij konden
gaan (en meer, mooie regels te voorschijn brengen), leerden de vrijheid van
compositie.
Misschien, vanwege dit kritieke experiment, en de mooie regels in de gedichten,
zijn dit hun grote, historische, absoluut-noodzakelijk-te-publiceren gedichten. O'Hara
houdt, of zou moeten houden, van Second Avenue, hoewel hij het (niet?) zou kunnen
afwijzen. Koch deed veel vreemde dingen. Ik hoorde een gedicht, dat naar ik begreep
uitsluitend was samengesteld uit vaststaande (abstracte) elementen - elke regel moest,
als ik me goed herinner, de naam van een stad bevatten, een alcohol-vrije drank, een
dier, en misschien nog drie andere moeilijke categorieën, en het woord ‘bathtub’. Ik
hoorde het hem lezen, het klonk als een abstracte fuga van Bach. Het einde vond ik
de zin ‘mosquitoes squirting buttermilk’ in (was het?) Gewonde Knieën Badkuipen.
Nou, dat is wel abstract. Maar ik ken het werk erg slecht - dit is wat ik me ervan
herinner. En dit experimenteel terrein trok me in elk geval aan. De vrijheid van
compositie en de betekenis die het uiteindelijk krijgt, wat je eerst ook mag denken,
van de uiteindelijke openbaring van de irrationele nonsens van het Zijn.
Etc. etc.
Dit is alles waarvoor ik de tijd, het geduld heb om onmiddellijk op in te gaan en
waarvan ik het meeste afweet (Kerouac, Corso, Burroughs)...
Zoals voorheen,
ALLEN GINSBERG

7

Second Avenue, Frank O'Hara, Totem Press, 1959 New York, N.Y.

Randstad 1-3

114

Kroniek (1)
S.H. 15824
Muziek, show, lachen
Vanaf Leiden 1926
Ik weet mij te herinneren het eerste uit mijn levensgeschiedenis: op de arm van een
verpleegster, als kledingstuk een deken (voor de kou) door de gangen van het ‘Joodse
Jongensweeshuis’ te L. (1926-1933?). Het was toen noodweer en wij gingen van de
slaapzaal naar de kelderverblijven. Ze noemden mij Sam van D. een onecht, doch
Joods kind van Liesbeth van D. uit A. Ik had het naar mijn zin; blonk uit in mijn
Joodse lessen en ging met de anderen, leidsters etc., goed om.

1934
Mijn moeder, bang voor vragen ‘waar is mijn vader?’, trouwt met een niet-Jood:
Jacobus Johannes H., groenteventer uit L., alwaar mijn moeder ging wonen om
dichter bij mij te zijn. Mijn ‘onbekende’ reeds gehuwde vader betaalde het
weeshuisverblijf. Dit hield op bij het nieuwe huwelijk van mijn moeder. Ik was er
zelf bij, een prachtfeest. Bier en zure-haringfeest en iedereen zat aan en in mijn zwarte
haardos te graaien met de opmerking: ‘Wat een lekker “Joods” joggie’ (als een
museumstuk) en dat waren wat handen, want H. kwam uit een gezin van 16 broers
en zusters!
Als ik maar weer in het ‘huis’ was dacht ik (zo werd het
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weeshuis genoemd). Maar nee hoor, ik moest gelijk daar blijven. Dat was zo
afgesproken met iedereen, behalve met de Joodse Gemeente en mijn moeders
familieleden: ‘Samuel in een niet-Joodse omgeving?’ Daar werd over mijn hoofd
een strijd gestreden. Moeder uit Joodse familie gestoten, onterfd, rabbijn door H.
(nimmer is deze man door mij als vader of 2e of stiefvader betiteld) persoonlijk van
de deur afgeslagen etc. Resultaat: ik mocht niet meer naar de synagoge, de
Hebreeuwse boeken werden verbrand etc. Viermaal hebben ze mij van de hekken
voor de speelplaats moeten halen (de toegang tot het weeshuis werd nu geweigerd,
omdat H. ook al gedreigd had, toen hij hoorde dat ik er steeds heen ging om te spelen
en te praten met mijn Joodse vriendjes en leidsters e.d.) van dit weeshuis.
Ik moest naar een andere school. Stiekem ging ik naar de synagoge en in het
geheim volgde ik de Joodse lessen.

1937
In het geheim werd ik ook ‘kerkelijk meerderjarig’ (aangenomen) met het hoogst
gehaalde aantal examenpunten. Op de ereplaatsen zat niet mijn familie, maar de
weeshuisvader en -moeder. Ze zeiden mij, dat ik het mooist had ‘gelijnt’ (gezongen
in Hebreeuws) dan welke jongen ook voor mij. Dit is ook mijn eerste herinnering
dat ik na afloop huilde in mijn leven. Want nimmer heb ik bij ontzaglijk veel verdriet
ooit gehuild, geklaagd of gemopperd. Ik liet mij afsnauwen door H., mijn halfzusjes
(drie meisjes uit het huwelijk H./van D.) waren erg lief en zijn dat ook altijd gebleven.
Mijn moeder kon met haar toevallen en zenuwen mij niet voortrekken, ze was meer
in rusthuizen dan thuis. Toch heeft ze mij nooit openlijk verdedigd. Ze zei altijd:
‘Laat hem maar gaan, hij is driftig. Moeder houdt toch van jou het meest.’
Ik was 14 jaar, de ‘eerste strijd’ had ik gewonnen.
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Na mijn 14e jaar
Ik heb mij nooit tegen hem verzet. Ik blijf hem H. noemen. Natuurlijk haat ik hem,
maar vertelde hem dat nooit. Alle werkjes verrichtte ik zonder tegenspreken. Ik had
de bijnaam van Dominee van hem gekregen, hetgeen mij nooit duidelijk is geweest.
In 1939 gaan wij verhuizen naar H. Ik mag niet verder leren en moet loopjongen
spelen bij een relatie van hem. Ik blijf Joods (stiekem) en in plaats naar de zang- en
toneelvereniging te gaan, waar ik lid van was zoals ik had verteld, ging ik naar de
Avondhandelsschool en andere cursussen, welke betaald werden door de Joodse
Gemeente. In 1939 heb ik moeilijkheden om een diefstal van geld, dat in mijn jaszak
wordt gevonden. Het is mij nimmer duidelijk geworden, wat er aan de hand was,
maar ik kan zweren, dat ik er niets van afweet! (Ik was 15 jaar. 3 jaar voorwaardelijk
ter beschikking).

De oorlog 1940-45
Mijn moeder en ik worden al in 1942 gearresteerd door de SD, omdat formulieren
onjuist zijn ingevuld. (S.H., twee Joodse grootouders, dus half Jood; bij de
administratie van de Joodse gemeente staat echter 4 Joodse grootouders met de naam
van de ‘wettige vader’, volgens Joodse wet althans). We gaan naar Westenbork, waar
ik in het najaar uit ontsnap. Ik blijf in de omgeving van H. zwerven. Het is gevaarlijk,
want ik lijk sterk op een semitisch type, maar in een andere omgeving dan H. durf
ik niet. Ik was immers nog nergens anders geweest. Dan moet ik wel stelen om te
eten. Als ik met mijn blikken vleeswaren op de Rijksweg 11 uur 's avonds word
aangehouden door de politie, dan moet ik vertellen waar ik vandaan kom. Ik word
opgesloten en moet eerst 6 weken in een Hulphuis van Bewaring een straf uitzitten,
alvorens ik weer aan de SD word uitgeleverd.
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Men probeerde nog H. te benaderen voor een andere oplossing, maar dat mislukte.
Ik wist dat hij in die jaren anti-Joods was, door de ruzie met mijn moeder's familie,
maar dacht dat hij dit niet meer was, nu mijn moeder doorgestuurd was naar
Auschwitz, alwaar zij in 1943 volgens Rode Kruis-mededeling werd vergast bij de
z.g. zwakke transporten, maar hij was het nog steeds.
In 1944 gelukte het mij weer, dwars door een mijnenveld, te ontvluchten. Na 3
maanden zwerven kom ik via Duitsland in de omgeving van H. aan. Met kapot
gelopen voeten word ik door agenten gevonden. Klandestien word ik in het
politieposthuis verzorgd, daar mag ik 4 weken blijven, totdat een nieuwe
politie-functionaris op het posthuis zijn intrede doet. Het is niet verantwoord mij
daar te houden en men zet mij ergens in R. op straat. Ik heb brood voor twee dagen
bij mij. Dan is het zover, dat ik een rol elektradraad wegneem en dat wil verkopen.
Als ik met het pak voor een tweedehands-goederenwinkel sta, met de gedachte ‘als
ik geld heb kan ik meer doen’, komen er twee mannen naar me toe en vragen: ‘Wat
zit daar in?’. Dan geef ik een antwoord. Wat weet ik niet meer, maar ik kom na 4
dagen in een Huis van Bewaring en men zegt dat ik 2 maanden gevangenisstraf heb.
Na 6 dagen word ik naar A. (september 1944) gebracht naar de SD-gevangenis
(Koepel), wachtend op een transport naar een kamp in Duitsland.
Dan komt de slag om Arnhem. De deuren van de cellen gaan open en ik sta op
straat. Een hels lawaai en veel doden en gewonden op straat. In plaats van te vluchten
sleep ik gewonden naar de huizenkant in veiligheid. Van mijn hemd gebruik ik repen
om af te binden etc. Een stukje wit linnen doe ik om mijn arm heen. Ik weet nog niet,
dat ik in een frontlinie zit van Engelsen en Duitsers. Dat komt later pas. Omdat ik in
de kampen altijd Rode Kruis(Krankenarbeit)werk verrichtte, waardoor ik voor
vernietiging gespaard ben gebleven, had ik ervaring. Toen de Duitsers de overwinnaars
in Arnhem waren dacht ik ook te worden doodgeschoten zoals al die onder-
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grondse helpers die meehielpen in die heldenstrijd. Wel heb ik met mijn handen
omhooggestaan, maar een Duitser kwam zeggen hoe ik de hele dag gewonden had
gesleept (onder regens van kogels), ook Duitse soldaten. Ik vertelde dat ik uit de
gevangenis kwam enz. Toen hebben ze mij laten leven en aan een andere afdeling
doorgegeven, die mij weer naar een kamp zond, alwaar ik met vele anderen ernstig
mishandeld ben en in april 1945 bevrijd ben. Alweer had ik gewonnen!

1945 21 jaar
Mijn 21e verjaardag was tijdens het transport naar Nederland. 4 maanden was ik bij
het Engelse Rode Kruis, waar ik uitstekende dankbetuigingen van bezit, ord. 220,
Hamburg. Ik moest toen van de Nederlandse verbindingsofficieren naar Holland
terug en dat wilde ik niet. Ik had helemaal geen zin in Nederland, maar ik moest!
Zelfs de korpsleiding zei dat ik Nederlander was en terug moest. Men vroeg aan de
grens in welke stad ik hoorde. ‘In A.’, antwoordde ik. Dus per auto naar A., via
Joodse organisaties.
Ik nam geen intrek in een der tehuizen. Ik wilde zelfstandig blijven en nam een
goedkope kamer. f 20,- kreeg ik aan de grens en ik had er nog f 15,- plus een bon
voor een levensmiddelenpakket van 5 kg, in A. verkrijgbaar. Ik dacht aan de boter,
chocolade, melkpoeder enz. zoals ik in Duitsland bij het Rode Kruis ontving. Toen
ik mijn pakket ging halen in deze hongerige tijd voor mij, zeiden ze na inname van
mijn bon dat er geen pakketten waren, maar dat ik 5 kg peulvruchten kreeg. (sic!)
Natuurlijk wilde ik ze niet hebben maar ik moest ze aannemen. Pakketten kwamen
niet meer en de bon kreeg ik niet terug. Later heb ik over de pakketten-zwendel het
een en ander gelezen. Ik bezat nog geen eens een pan, laat staan ander materiaal om
bruine bonen te koken. Op het bankje in het park heb ik met de zak bonen gezeten.
Daar heb ik voor de
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tweede maal in mijn leven zitten grienen. Hevig en lang. Ik was volkomen kapot op
deze dag. De bonen heb ik laten staan op de bank en als ik aan dat park denk, dan
denk ik ook aan de bruine bonen van de Nederlandse Staat.
Later zou blijken dat deze bruine boontjes voor Nederland nog dure boontjes
werden. In mijn achterhoofd beloofde ik mezelf een ‘bruine bonen-afrekening’. Dit
betekent: indien ik f 100,- ontvang voor een commerciële opdracht en ik heb van
deze bonnen nog f 25,- over, dan reserveer ik niets voor de Staat der Nederlanden
(belasting), maar dan gaat het naar de ‘bruine bonen-rekening’, dat is aankoop
artikelen Jeugdorganisaties (vlaggen, trommels, drukwerk o.a. toegangskaartjes,
versnaperingen, prijzen) een soort gift. Zo heb ik in mijn bezit ruim 400 kwitanties
(waarvan gelden bestemd voor de belasting, besteed zijn voor een sociaal-cultureel
doel). Misschien dat ik later hiervan moeilijkheden ondervind, maar dan zie ik wel
weer. Ik heb ook nooit post of aanslagen van belasting gehad. Alleen een aangetekende
brief voor het geven van inlichtingen, een week voordat ik hier kwam. Mijn voorletters
en geboortedatum waren verkeerd. Ik denk dat ze geen gegevens van mij bezitten.
Het is ook in diezelfde tijd, dat ik ongerust geworden ben over mijn toekomst. Ik
werkte later als vertegenwoordiger, nam een cursus journalistiek etc. en zou naar
Israël gaan (1947). Bij de officiële papieren welke ik nodig had behoorde ook een
bewijs van goed gedrag. Hierop was o.a. vermeld ‘veroordeling in 1942 (6 weken)
en 1944 (2 maanden)’. Prompt ging ik naar de Officier van Justitie in H. maar deze
oorlogsvonnissen kon hij niet nagaan omdat de Rechtbank in H. gebombardeerd was
en het dossier weg was. Het bleef op mijn register staan.
Ik ging niet naar Israël, wel naar een psychiater H. te A. en deelde mijn
bevreemding mede, dat mij niets op seksueel gebied kon opwinden. Na mijn
levensrelaas en een kleine test kreeg ik de mededeling, dat dit door het kampleven
was
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veroorzaakt, dat ik nog niet rijp genoeg was en maar veel met meisjes moest gaan
dansen, uitgaan en omgaan, dan kwam dit allemaal wel in orde!
Nu ik ben uitgegaan, heb gedanst, gegokt, gestolen en verduisterd om aan gelden
te komen voor dit luxe leventje. Het was heerlijk: muziek, show, lachen. Ja, humor
die ik nimmer had gebruikt, was voor mij medicijn. Ik wist niet dat ik zo getapt was
bij mijn kennissen voor mijn humor. Mijn toegang tot vrouwen werd niet
gestimuleerd. Ik was alleen een grote dief geworden en in 1948-1949-1950, kwam
ik achter elkaar voor de Rechter, totdat ik een Officier van Justitie in A. ontmoette,
die dieper in mij keek en begreep, dat er iets mis was met mij. In plaats van mij
tijdens de rechtszitting aan te vallen, ging hij de maatschappij aanvallen, die het mij
zo moeilijk had gemaakt vanaf het weeshuis. Over mijn angst van seksualiteit had
ik niets gezegd. Hij wilde dat ik weer heropgevoed werd en stuurde mij naar een
landbouwkolonie in Drente.
Daar ging ik organiseren, revue's, feestprogramma's en een jeugdkrant verzorgen.
Ik had er een prettige tijd. Via E. 1950 ging ik naar A. Daar wilde ik opnieuw beginnen
met mijn nieuwe ideaal/werkzaamheden: organiseren, druk hebben, alles uit het
verleden vergeten. Geen S.H. meer zijn, maar als S - S.H. -, een organisator, een
programmaleider.

Succesvol werk 1951-1959
Mijn plan leg ik voor aan dr. R.G. (hoofd sociale afdeling Joodse Gemeente). Hij
gelooft in mij, ook zijn afdeling. Hij maakt gebruik van mijn organisatietalent. Ik
verzorg filmprogramma's voor de Joodse bejaarden. Bezorg voor hen pakketten aan
huis, verzamel diverse materialen voor behoeftigen, organiseer een winkelweek voor
winkeliers enz. Men verzoekt mij (van politiezijde o.a. commissaris R., chef bureau
W-straat) ook iets voor de jeugd te organiseren, een maandblad op te richten enz.
Steeds bekender wordt mijn naam. De
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jeugd noemt mij Ome S. (Ze mogen geen meester tegen mij zeggen). Ik bedel links
en rechts zalen, theater voor ze, diners voor bejaarden, stadionfeesten, jazzconcerten,
sportdagen, enz. enz. Ruim 450 uitstapjes voor de jeugd, meer dan 400.000 kinderen
onder leiding. De dag- en weekbladen en de buitenlandse tijdschriften blijven artikels,
fotoreportages, radio- en T.V.-uitzendingen enz. 12 verenigingen, 6 clubs op
jazzgebied, winkelierscommissies worden opgericht door S.S.H.
Iedereen is vol lof. S. doet zo veel goeds! Ja, ik wil veel goeds doen, ik wil het
zeer druk hebben, ik mag geen tijd over hebben, geen tijd om aan mij zelf te denken,
drukte is een verdoving van je geweten. Als je drukke werkzaamheden hebt, vergeet
je (bijna) alles.
Nimmer ga ik op visite of leg ik bezoeken af of ga ik bij relaties eten, of ga ik naar
feestavonden van anderen, etc. Ze vragen mij daar altijd vervelende dingen: ‘Waar
is je vrouw, verloofde, meisje?’ Terwijl ik weet dat bijna iedereen weet/denkt, dat
ik homo ben, terwijl ik tot 1957 nog nimmer iets seksueels heb gedaan. Zelfs de
commissaris wist het. Hoe dat kan? Wel in mijn periode van ‘ga maar met veel
meisjes uit’ kreeg ik tweemaal verkering. Zelfs tweemaal verloofd, maar ik kon niets
met ze doen en moest het vertellen. Alle twee de meisjes hebben het aan ieder die
het maar wilde horen, verteld: ‘Het is af, hij houdt niet van meisjes, het is een flikker!’
Dat laatste was nimmer waar, want dat had ik ze niet gezegd, trouwens dat wist ik
zelf ook niet. Voor- en tegenstanders (zelfs uit het verenigingsleven) zeiden dit tegen
mij. Medewerkers, bestuursleden van naam enz. Iedereen zei: ‘Dat is zijn privéleven.’
Hoe groter mijn bekendheid, hoe groter de kring van de verdachtmaking, hoe drukker
ik het kreeg, want niemand kwam tevergeefs bij mij. Kankerbestrijding, Rode Kruis,
Pro Juventute, Reclassering, Bejaardenbonden, Kinderbeschermingsorganisaties enz.
135 vaantjes, medailles, bekers, oorkonden, aanstekers (terwijl ik niet rook) zijn in
mijn kamer opge-
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steld, alles geschonken door organisaties, bedrijven, bonden etc., een gouden
gemeente-medaille, erelid van diverse jeugdclubs.
Toch sneuvel ik. Niemand dan ik alleen kan weten hoe gewond ik van binnen was,
hoe weinig weerstand ik had, toen B.N. dicht tegen mij aankwam tijdens een van
zijn bezoeken aan mijn kamer. Reeds in 1956 gaf hij een kusje op de wang (tijdens
kamperen op de jongensslaapzaal). Later moest ik er steeds aan denken, vooral als
hij mij aanstaarde. In 1957 ben ik gesneuveld, toen stortte mijn gehele verdediging
in elkaar en verloor ik de moeilijke strijd. Hij gaf mij een soort liefde, waaraan ik
steeds dacht. Hoe dat kon begrijp ik nog niet. Ik was toch gezond, sportief. Niet
vrolijk!
Waar ik feest had, kwam hij op zijn fiets om naar mij te kijken. Zijn ogen keken
mij altijd aan, terwijl hij niets zei. Ik verlangde naar deze jongen. God had mij een
ander gevoel gegeven dan dat wat een echte man nodig heeft om gelukkig te zijn bij
een vrouw.
Het was een ramp, ik smolt steeds, ik had geen verdediging. Ik hield van de jongen
en deed wat ik eerst niet wilde. Het ging als vanzelf, niets pervers, gewoon zoals
schooljongens zouden handelen. Ik heb hem gezegd, dat het niet goed was om te
handelen zoals wij. Hij vond het niet vreemd. Ik heb zelf gezegd, dat men erover
sprak en wij moesten uitscheiden, maar na 14 dagen of langer kwam hij weer. Nee,
hij zou niets zeggen als ze hem ooit zouden vragen. Ik wist wel beter. Ik ken de
tactiek van de politie. Ik wist dat ik gevaarlijk spel speelde. Ik hield mij vaak niet
thuis.
Hoe sterk ik in organisatieverband was, zo zwak was ik tijdens mijn liefkozingen
met B. en het is voor de wet verboden deze ontucht. Ik weet, dat B. alles wilde
ontkennen en dat hij niet meer tegen het verhoor kon. Bijna twee jaar heb ik contact
met hem gehad. Nimmer heb ik kracht voldoende gehad om mij te verzetten.
God sloeg mij voor de derde maal. Wat staat mij nu in het
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verdere leven te wachten? Ik heb voor anderen goed willen zijn en mijzelf niet
beschermd, geen verdediging gemaakt, de waarheid gesproken. Als iemand mij
vroeg, of ik van meisjes of jongens hield dan zei ik: ‘Dat weet ik niet!’ Want nog is
het zo, dat ik één jongen heb aangeraakt, omdat hij veel voor mij betekende. Niet
deze keer kon ik huilen, omdat ik wist, dat ik mij dit zelf heb aangedaan. Ik heb ook
in volle rust alles tegen de politie gezegd en ik maak B. geen verwijt, want ik zag
aan zijn ogen, dat hij niet anders kon dan het zeggen. Zijn moeder was te ongerust.
Wat ik nu verder moet doen is mijn humor gebruiken en wachten op de vierde
slag.
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Kroniek (2)
Maurice Girodias
Pornoloog op Olympus
Vertaling John Vandenbergh
Ik was negen jaar toen ik een Geheim Genootschap heb opgericht dat onder de
leerlingen van het Collége Georges Courteline - een heel oude kostschool in een
rustig plaatsje niet ver van Parijs - nogal opschudding verwekte. Het doel van het
Genootschap was de strijd tegen de oorlog aan te binden.
In de jaren die op de gewapende strijd van 1914-1918 volgden, verslonden kinderen
van mijn leeftijd enorme hoeveelheden goedkope tijdschriften die over het algemeen
niet veel verschilden van de hedendaagse comics maar geheel aan militaire
onderwerpen waren gewijd. De oorlog werd afgebeeld als vanzelfsprekend tot het
menselijk leven behorend en op honderden verschillende manieren verheerlijkt; in
het allerergste geval werd de oorlog voorgesteld als een mannelijk avontuur waarbij
flinke jongens hun moed en ridderlijkheid konden betonen. In die bloederige goedkope
lectuur werd van de geschiedenis van de Wereldoorlog op schaamteloze wijze een
verkeerde voorstelling gegeven: de overwinningen van Frankrijk werden buiten alle
verhoudingen opgeblazen, over de nederlagen sprak men niet; en het bespottelijke
cliché van de dappere kleine Franse soldaat die over zijn verraderlijke Duitse
tegenstander - de sale boche - zegevierde werd op duizenderlei manieren herhaald.
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Zelfs onze leerboeken waren van deze onderwerpen niet vrij.
Ik was tot de conclusie gekomen dat dergelijke verhalen het slechtste soort
oorlogspropaganda vormden dat er bestond; het kon niet anders of de nationale
vooroordelen moesten er door bestendigd worden en zodoende de weg banen tot een
nieuwe oorlog. De volgende gevolgtrekking was dat de beste manier om het
oorlogsgevaar af te wenden bestond in het verbieden van de propaganda. Ja, ik moet
eerlijk toegeven dat ik mijn loopbaan als censor ben begonnen.
Het Genootschap (dat wil zeggen, twee jongens en mijn persoontje) had een
doeltreffend veldtochtsplan opgezet. We zouden razzia's houden op de kastjes van
de jongens, op hun koffers, beddegoed, enz. om alle militairistische lectuur die er
maar te vinden was op te speuren. Al wat er gevonden werd zou in beslag worden
genomen en vernietigd. Volgens onze verheven ethische begrippen moest er echter
schadevergoeding worden gegeven: in plaats van het in beslag genomen werk lieten
we een som geld achter die gelijk was aan de aankoopwaarde. Verre van een reuze
schandaal te veroorzaken, lieten onze slachtoffers echter zulk een overvloed aan
strijdlustige lectuur slingeren, dat het Geheim Genootschap op de fles ging en ik aan
het dichten ben geslagen.
Onze methoden zullen wel ruw zijn geweest en mijn ideeën waren natuurlijk
kinderlijk. Heden ten dage zijn ze nog even kinderlijk en ze zullen dit wel tot het
einde mijner dagen blijven. Nog altijd kan ik pasklaar gemaakte overtuigingen, van
anderen overgenomen credo's en maatschappelijke vooroordelen, niet verkroppen.
Ik wantrouw dit tijdperk van specialistische kennis die de gewone cultuur heeft
vernietigd. Ik stel geen vertrouwen in de ethiek van onze tijd - een stukje uit de Bijbel,
een stukje Robespierre, met een scheutje Karl Marx en Charles Dickens eraan
toegevoegd. Ik ben anarchist. Ik geloof in de mens rasa en beschouw die als de
allereerste voorwaarde voor het denken of doen dat zijn uitwerking niet wil missen.
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Toen ik zeven jaar geleden geheel op zwart zaad zat, besloot ik op snelle manier een
boel geld te verdienen en stichtte toen de Olympia Press, die in Parijs elk boek dat
door de Anglo-amerikaanse censuur verboden was in het Engels zou uitgeven.
Opzettelijk besloot ik geen onderscheid te maken en zowel slechte als goede boeken
uit te geven: de enige maatstaf was of zo'n boek aan het buiten de wet stellen
overgeleverd zou zijn. Mijn vader, Jack Kahane, was in de dertiger jaren trouwens
de voornaamste voorvechter van deze manier van uitgeven geweest, toen hij naast
voor censuur in aanmerking komende werken die niet van gelijke literaire waarde
waren ook Henry Miller's Tropic of Cancer en Tropic of Capricorn bracht. Al die
boeken van de Obelisk Press hadden iets o zo keurigs met elkaar gemeen (zelfs, tot
op zekere hoogte, de boeken van Henry Miller, naar hedendaagse maatstaven
gemeten). De Olympia Press zou heel wat verder gaan; ik heb inderdaad geen
beperkingen geaccepteerd of opgelegd.
Zo heb ik toen, op krediet, de eerste boeken van de Olympia Press gedrukt: de
Sade's Bedroom Philosophers, Miller's Plexus, en een nogal wilde novelle van
Guillaume Apollinaire, die in het Frans onder de titel Les Exploits d'un Jeune Don
Juan bekend is.
Door bemiddeling van mijn vrienden in de Merlin-groep (Merlin was een literair
drie-maandelijks tijdschrift in het Engels dat destijds in Parijs door Alexander Trocchi,
Christopher Logue, Austryn Wainhouse en anderen werd uitgegeven), maakte ik
kennis met Samuel Beckett. Beckett was een Ier die vroeger de secretaris van James
Joyce was geweest. Destijds gaf hij les op een school in de buurt van Parijs en schreef
in het Frans, waarschijnlijk omdat de Engelse redacteuren hem ervan hadden overtuigd
dat hij zijn tijd verknoeide door in zijn moerstaal te schrijven. Ik publiceerde eerst
zijn eerste roman, Watt, die in het Engels was geschreven en kort daarna een vertaling
uit het Frans van Molloy. Zelfs voor zijn toneelstuk Waiting for Godot hem beroemd
maakte, schijnen
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deze beide romans heel wat gisting te hebben teweeggebracht onder de naoorlogse
literaire generatie - de Engelse zowel als de Franse: de ‘nouveau roman’ is hem
stellig veel verschuldigd.
Vervolgens werd ik met Jean Genet in contact gebracht door Bernard Frechtman
die twee van zijn voornaamste romans die ik beide heb uitgegeven, had vertaald, The
Thief's Journal en Our Lady of the Flowers. Genet werd in die dagen door de overheid
vervolgd en was net aan levenslange gevangenisstraf ontkomen dank zij de campagne
die een groep vooraanstaande literatoren ten bate van hem had gevoerd. Maar de
jaren die hij in tuchtschool en gevangenis heeft doorgebracht, zijn schandalige
avonturen, hadden de klaarheid en edelmoedigheid van zijn karakter volkomen
onaangetast gelaten. ‘De Heilige Genet’, noemt Jean-Paul Sartre hem, die hem goed
kent.
In die dagen was de Olympia Press nog maar een wankele onderneming. In plaats
van een kantoor, had ik in de Rue Jacob de achterkamer van een boekwinkel, die de
boekhandelaar me zo lang had gegeven. Het was een vriend van me die er zelf ook
niet al te best voorstond. Mijn personeel bestond uit een gewezen zeeman met een
fiets, een televisietoestel en een groot talent voor de meest schilderachtige vloeken,
en een heel kleine secretaresse die de achterbank van een oude Delahaye als stoel
benutte. We zaten aan dezelfde wankele tafel, waarachter ik op de bank troonde die
mijn vriend de boekverkoper als bed gebruikte; zo nu en dan kwamen er onbekende
vrienden van hem op de andere kant van de bank een korte siesta houden, terwijl ik,
laten we zeggen aan de drukproeven van de Markies de Sade's levenswerk bezig
was.
In deze nederige omgeving drongen tot mijn verbazing op een ochtend een stuk
of zeven stoere mannen binnen; de eerste schermutseling tussen de Olympia Press
en de Overheid. Ze waren keihard, die mannen, ze spraken van een
derdegraads-verhoor en begonnen mijn paperassen overhoop te halen. Ten
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slotte vonden ze een voorwerp dat hun opdracht scheen te rechtvaardigen: het was
een cliché van een fotogravure dat gediend had om een lied te drukken dat in Beckett's
Watt staat en als volgt luidt:
Kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak,
Kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak,
Kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak,
en zo voort. Een cliché van een fotogravure is van metaal gemaakt, op hout
gemonteerd, en het notenschrift in reliëf moet er wel exotisch hebben uitgezien. Tot
op vandaag de dag ben ik er nog niet achter kunnen komen welk nut de politie dacht
dat ze daarvan kon hebben, maar destijds was het me volkomen duidelijk dat ik me
maar door hun gedragingen moest laten leiden en dus deed ik net of ik het
afschuwelijk vond dat ze dat hadden ontdekt. Een goed half uur lang weigerde ik op
hun vragen antwoord te geven. Toen gaf ik toe en begon ze onder een stortvloed van
woorden een verklaring te geven van het gebruik en de technische eigenaardigheden
van zo'n cliché. Ze keken wat schaapachtig maar kondigden toch aan dat ik mee
moest naar het hoofdbureau van politie. Op hun modelmanier werd ik in hun wagen
geduwd en zouden we al razend wegrijden. Maar de motor wilde niet starten. Ik bood
ze aan in mijn eigen wagen te gaan. Eerst aarzelden ze en daarna namen ze het
voorstel aan, daar ze beseften dat hun overval veel van zijn kracht had ingeboet.
Toen we enkele uren daarna uiteen gingen waren we niet alleen beste vrienden
geworden, maar had men mij zelfs half verontschuldigend een verklaring gegeven
van het hele geval: ‘Wat kunnen wij eraan doen? De Engelsen vallen ons altijd over
u lastig. Van tijd tot tijd moeten we er wat aan doen!’
Deze eerste schermutseling met de politie had me toch de moed gegeven ermee
door te gaan. Zonder nu bepaald White Thighs, The Chariot of Flesh, en meer van
die pittige lekkernijen op te geven, bemerkte ik dat ik van mijn firma een serieuze
uitgeverij zou kunnen maken. In 1955 kreeg ik twee ma-
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nuscripten van meer dan gewoon belang, beide door verschillende Amerikaanse
uitgevers geweigerd: J.P. Donleavy's The Ginger Man en Vladimir Nabokov's Lolita.
De geschiedenis met The Ginger Man is wel een beetje scheef gegaan en kan nog
niet tot in alle bijzonderheden worden verteld. Maar toen het manuscript voor het
eerst op mijn bureau lag, was het goed, pittig en uitdagend, hoewel te lang en vol
van al die overbodige zaken waar zovele eerste romans mee overladen worden. De
schrijver was niet te vermurwen, hij weigerde ook maar een van de ‘onder de censuur
vallende’ passages te schrappen (een standpunt dat ik van harte deelde) maar wel
accepteerde hij het nogal omvangrijke redigeren dat naar mijn mening het boek nodig
had. Vanzelfsprekend was ik verwonderd en teleurgesteld toen later The Ginger Man
in Engeland en Amerika verscheen in een door de schrijver zelf gekuiste versie. Er
zijn nu dus twee versies van The Ginger Man in omloop en de verkorte is stellig niet
de beste van de twee.
De geschiedenis van Lolita is nu bijna een epos geworden en omsluit enkele der
beste en enkele der slechtste ervaringen die ik als uitgever heb opgedaan. Toen
Vladimir Nabokov's manuscript me destijds op zijn verzoek werd toegezonden, had
ik nog nooit van hem gehoord. De enthousiaste aanbeveling van zijn literaire agente
leek me toen meer op de schittering van een groot geleerde dan op oorspronkelijkheid
te berusten. Maar alle vooroordelen die ik gekoesterd mag hebben verdwenen als
sneeuw voor de zon nadat ik de eerste bladzijden had gelezen. Ik zal me altijd de
uitwerking herinneren die het lezen van Lolita op me had: dat gevoel van grote
opwinding en volslagen zekerheid, dat zo zelden in het leven van een uitgever
voorkomt, soms nooit. Ik was geheel en al geboeid door de vele paradoxen waarop
dat subtiele monument was opgebouwd: de literaire vorm die tot de vroegere
Russische traditie behoort en het onderwerp dat in de psychologie van de Nieuwe
Wereld thuishoort; de onmenselijke koelheid en het grandioze gevoel van eigenwaarde
van de schrijver-hoofdpersoon,
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die zo vreemd samengaan met zijn neiging zichzelf te willen offeren; zijn
ultra-reactionaire standpunten die zo moeilijk in overeenstemming te brengen zijn
met zijn nihilistische aanval op de bestaande orde.
Ik schreef Nabokov en de eerste brieven die we wisselden waren prettig en hoffelijk.
Ik had er echt geen vertrouwen in dat er zakelijk wat in het boek zat en hij al evenmin.
De bekoring van Lolita leek te esoterisch om een groot succes te garanderen en het
boek had stellig niets gemeen met die boeken die gewoonlijk met de censuur te maken
kregen; mijn besluit om het te publiceren berustte louter en alleen op mijn persoonlijke
geneigdheid hiertoe. Destijds was Nabokov ervan overtuigd dat Lolita nooit in
Amerika gebracht kon worden en overwoog hij dus van een schuilnaam gebruik te
maken. Ten slotte besloot hij zijn eigen naam te gebruiken en tevens stemde hij met
mijn voorstel in een aantal Franse zinnen en aanhalingen te schrappen die, naar mijn
mening, zijn stijl wel wat al te geaffecteerd maakten. Ons contract gaf me de rechten
over de gehele wereld voor wat de Engelse uitgave betreft (maar daar ik me in de
verste verten niet kon voorstellen welk een succes het boek zou hebben liet ik na me
van een deel van de eventuele filmrechten te verzekeren).
De publikatie, in september 1955, werd volkomen doodgezwegen. Dit was heus
geen verrassing, al moet ik toegeven dat ik er min of meer bewust op had gehoopt
dat de een of andere moedige recensent de muur van stilzwijgen waarmee elke uitgave
van de Olympia Press tot dusverre was omringd zou doorbreken. En toen, het was
eind 1955, had The Sunday Times een vraaggesprek met ettelijke schrijvers wat
betreft hun keus van ‘de beste boeken van het jaar’, en Graham Greene sloot Lolita
bij zijn keus in. Dit maakte John Gordon, de hoofdredacteur van The Sunday Express
zo razend, dat hij in zijn rubriek schreef: ‘Op deze aanbeveling heb ik Lolita gekocht.
Dit is ongetwijfeld het smerigste boek dat ik ooit heb gelezen. Niets dan onbeperkte
pornografie.’ Graham Greene beant-

Randstad 1-3

131
woordde dit door een quasi-censuur in te stellen, de Vrienden van John Gordon. Er
werden openbare debatten georganiseerd en in de algemene hilariteit die volgde werd
er met de woede en rechtschapenheid van de heer Gordon de vloer aangeveegd. Maar
zo deze kampioen der kleinburgerlijke cultuur die eerste slag verloor, stellig is hij
er debet aan dat het boek zo'n enorme vlucht heeft genomen.
De volgende episode in de geschiedenis van Lolita vond enkele maanden later in
Parijs plaats toen een inspecteur van de Brigade Mondaine (Zedelijkheidspolitie) op
bezoek kwam en om een exemplaar vroeg van elk der vijfentwintig boeken (waaronder
Lolita) die mijn firma had uitgegeven. Hij zei dat het Britse Ministerie van
Binnenlandse Zaken opnieuw een klacht over mijn optreden had ingediend, een
klacht die zo ernstig was dat men ditmaal strenge maatregelen tegen mij zou moeten
nemen.
Deze uiterst gespecialiseerde afdeling van de Franse politie oefent de censuur uit
op alle geschreven materiaal (met inbegrip van buitenlandse literatuur) en dit naast
haar hoofdtaak, de controle op prostituées en bordelen. Met opzet zeg ik controle en
niet beteugeling: je hoeft maar een paar meter de Rue Saint Denis in te lopen om te
bemerken dat de wereldse pogingen van de Brigade geen daverend succes zijn. De
duizenden prostituées die in Parijs op straat lopen zijn niet incognito en al evenmin
zijn hun werkzaamheden gewettigd; misschien dat de verklaring voor deze toestand
in de een of andere stilzwijgende overeenkomst met de Brigade Mondaine te vinden
is.
Het kwam bij me op dat ik om me de dienaren van orde en recht van het lijf te
houden dezelfde methodes wel kon toepassen. Na wat voorafgaande navraag in het
vijandelijk kamp, stelde ik vast dat een vergelijk best mogelijk was, maar dat het me
zoveel zou kosten dat ik maar beter een afwachtende houding kon aannemen. Op 20
december 1956, werden de vijfentwintig boeken, waarvan de inspecteur van de
Brigade Mondaine een exemplaar had gekregen door de Ministre de
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l'Intérieur (de Minister van Binnenlandse Zaken) op de lijst van verboden boeken
geplaatst; Lolita bevond zich daaronder. Ik merkte dat het besluit zo gesteld was dat
dit slechts gold voor de Engelse uitgave van deze boeken en dan nog alleen voor de
uitgave die door Olympia Press werd verzorgd. Verder werd het verbod
gerechtvaardigd door de obscene aard dier boeken, terwijl het door het besluit erbij
gehaald wetsartikel de bedoeling had op politieke geschriften te slaan. (Deze wet de Wet van 29 juli 1881 op de Persvrijheid - is dezelfde wet die door de huidige
Franse regering zo gehanteerd wordt dat ze een werktuig van totale censuur is
geworden.)
Ik liet er geen gras over groeien en ging tot de tegenaanval over. Dit was een kans
om Lolita beroemd te maken en ik was vastbesloten daar een zo ruim mogelijk
gebruik van te maken. Ik stelde een actie in tegen het verbod bij de Rechtbank te
Parijs. Vervolgens publiceerde ik een brochure waarin ik de grillen van het
wetsapparaat opsomde, L'Affaire Lolita, en stuurde die aan duizend parlementsleden
en journalisten.
Intussen had de Olympia Press hoogst belangrijke inlichtingen uit Amerika
ontvangen. Een exemplaar van Lolita was door de Amerikaanse douanen in beslag
genomen, maar in plaats dat de geadresseerde het bekende hoffelijk gestelde briefje
kreeg waarin hij van dit feit in kennis werd gesteld, werd het boek enkele weken
later zonder verder commentaar aan hem doorgezonden. Zodra ik dit vernam, schreef
ik direct naar New York, naar de directie der douanen, en vroeg of het boek niet
aanstotelijk was bevonden. Op 7 februari 1957 kreeg ik hun antwoord: ‘... delen wij
u mede dat bepaalde exemplaren van dit boek bij dit Bureau ter beoordeling zijn
geweest en vrijgegeven zijn.’
Daar het praktisch nooit voorkomt dat de Directeur der Posterijen in Amerika een
boek verbiedt dat de douanen hebben toegelaten, was de weg plotseling vrij om Lolita
in Amerika uit te geven. En de uitgevers die een jaar of drie daarvoor het manuscript
van Nabokov hadden geweigerd, waren er nu als de
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kippen bij om de rechten voor Amerika van de Olympia Press te kopen. Deze toestand
betekende natuurlijk een geduchte versterking voor mijn geding tegen de Franse
regering en toen de zaak in januari 1958 voor de Rechtbank kwam, wonnen we het
pleit: het verbod werd ingetrokken.
Aan het uitgeven van Lolita ging in Amerika een dermate serie wettelijke en
journalistieke opschuddingen vooraf dat het boek toen het in augustus 1958 verscheen
(uitgegeven door Putnam) direct boven aan de lijst van ‘best sellers’ troonde.
Intussen waren in Frankrijk de zwakheden van de IVe Republiek verdreven door
het Nietzscheaanse optreden van generaal de Gaulle; door deze plotselinge
ommezwaai in de situatie vond de politie zich verplicht haar nederlaag te wreken.
De Minister van Binnenlandsche Zaken ging op staande voet in hoger beroep tegen
de uitspraak van de Rechtbank en de zaak werd opnieuw onderzocht door de hoogste
instantie op het gebied der civiele rechtspraak, de Conseil d'Etat!
Zo ik destijds al illusies mocht hebben gekoesterd wat betreft het onafhankelijk
karakter van deze hoge instelling of vertrouwen mocht hebben gesteld in de
grondwettelijke waarborgen die dit lichaam zelfs boven de regering stelden, dan zou
ik toen terstond mijn onnozelheid wel kwijt zijn geraakt en van mijn illusies zijn
afgekomen. Het eerste vonnis, nauwgezet, eerlijk en goed gedocumenteerd, werd
doodleuk ongedaan gemaakt door een onbeholpen verklaring, luidende dat de
bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken aan geen controle
onderworpen waren, zelfs niet van de Conseil d'Etat.
Een paar maanden daarvoor nog was het ondenkbaar geweest dat de leden van de
Conseil d'Etat zich zonder meer hadden neergelegd bij de wensen van een bepaald
departement. Het was immers juist hun taak en plicht daar toezicht op uit te oefenen.
Ofschoon ik me heus wel bewust ben dat een zaak als die van mij echt geen sympathie
verwekt bij die hoeders der burgerlijke ethiek, meen ik toch dat mijn geval even goed
als welk ook bewijst hoe amper enkele weken na mei 1958 en de
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wijziging in het regime, de raison d'Etat elke wetsregel doodeenvoudig terzijde had
geschoven. Daar tegenwoordig niets eenvoudiger is dan wetten maken - de wetten
worden door de regering zodanig uitgevaardigd dat het parlement er geen invloed
op kan uitoefenen - vaardigde de regering een decreet uit waarbij men met de
strafrechter in aanraking kwam zo men de wijsheid of rechtsgeldigheid van de door
de gerechtshoven van de Ve Republiek uitgevaardigde bevelschriften in twijfel trok.
Doet je dat niet aan iets anders denken? Ja, natuurlijk, maar het huidige Frankrijk
kan nog altijd het lot van de Republiek van Weimar ontgaan, omdat het zo gezapig
en lethargisch is en in de laatste twee eeuwen wat extra in gewicht is aangekomen.
Maar ik dwaal af...
Met het oog op een hernieuwd verbod van Lolita, opgelegd door een hof waarop
geen hoger beroep mogelijk was, kon ik niets anders doen dan afwachten. Zoals ik
al eerder heb gezegd gold het verbod slechts voor de Engelse uitgaaf en ik wist dat
de uitgeverij Gallimard van plan was een Franse vertaling te brengen. Na verloop
van tijd verscheen het boek, in april 1959, en het succes ervan was al dadelijk zeer
groot. Het was volkomen duidelijk dat er niets zou worden ondernomen tegen de
uitgever, Gallimard, daar hij de belangrijkste uitgever van Frankrijk was en men er
geen geheim van maakte dat hij dank zij André Malraux goede relaties met het huidige
regime onderhield. Deze situatie bood me een nieuwe kans: volgens de Franse wet
kon ik mijn toevlucht nemen tot de ongebruikelijke procedure de regering in rechten
aan te spreken voor schadevergoeding gezien de onbillijke behandeling die mijn
firma had moeten ondervinden - ondanks het feit dat de regering het recht had mijn
boeken te verbieden.
Ik wendde me dus weer tot de Rechtbank en zette mijn zaak uiteen. Enkele weken
later werd ik door een hoge ambtenaar van Binnenlandse Zaken ontboden. Hij
kondigde aan dat de Minister zich persoonlijk met de gerechtelijke warboel had
bemoeid en bereid was het verbod in te trekken, zo ik mijn eis
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tot schadevergoeding ongedaan maakte. Het zaakje werd beklonken en het verbod
werd dan eindelijk voor goed opgeheven, na drie jaar procederen.
Gedurende die jaren werden er nog meer van onze boeken verboden, waaronder
de Engelse vertaling van Our Lady of the Flowers, misschien wel het beste boek van
een der belangrijkste Franse schrijvers uit onze tijd, Jean Genet. Dit bood de
gelegenheid tot een volmaakt proefproces, daar de oorspronkelijke Franse uitgaaf al
bijna tien jaar openlijk in Frankrijk werd verkocht. Ik zal hier niet verder ingaan op
al de ingewikkelde punten die zich in dit proces voordeden. Op het moment dat ik
dit schrijf is de zaak nog hangende. Ik wil alleen dit zeggen, we hebben £50 000
schadeloosstelling geëist voor het verbod dat eenenveertig boeken is opgelegd en,
net als in het voorafgaande Lolita proces, is het Ministerie van Binnenlandse Zaken
tot schikken bereid: geen schadeloosstelling, geen verbod. Ditmaal hebben we echter
de schikking afgewezen; het recht moet zijn beloop hebben.
Lolita is natuurlijk een proefproces geworden in de meeste landen waar het boek is
uitgegeven en verkocht. Op het moment is het nog altijd verboden in Australië,
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en gedeeltelijk in Oostenrijk. In Argentinië was het
boek in het Spaans verboden, maar ook dit verbod is ingetrokken. In de strijd tegen
de censuur in de Engels sprekende landen, is de publikatie van Lolita de belangrijkste
gebeurtenis sedert jaren geweest en heeft ze de weg gebaand voor het eerherstel van
Lady Chatterley's Lover, dat, naar ik hoop en vertrouw, binnenkort gevolgd zal
worden door dat van Henry Miller's Tropics; en dan zal de Angelsaksiche censuur
op literaire werken praktisch gesproken opgehouden hebben te bestaan. In België
werd Lolita verwonderlijk genoeg pas in oktober verboden. Ik heb de Belgische
Minister van Binnenlandse Zaken toen een brief geschreven waarin ik mijn
verwondering te kennen gaf en de heer René Lefebvre antwoordde per-
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soonlijk en beloofde een onderzoek in te stellen. Een paar dagen later was het verbod
opgeheven. In Birma is de zaak echter niet zo vlot verlopen. De regering heeft daar
vijfhonderd exemplaren van Lolita in beslag genomen, de importeur in de gevangenis
gezet en weigert verder op mijn brieven te antwoorden.
Mijn persoonlijke overtuiging is dat er van Lolita misschien een paar duizend
exemplaren waren verkocht als een der Amerikaanse uitgevers aan wie het boek eerst
is voorgelegd besloten had het uit te geven. De charme van het boek komt me veel
te esoterisch voor, de perversiteit erin te symbolisch, om een groot publiek voor de
intrinsieke waarde van het boek te winnen. Daar was wel wat reklame en degelijke
energie aanpak voor nodig en ik meen dat ik (als rode lap op de stieren van regering
en censuur) daarvoor heb gezorgd - meer zelfs dan wat voor verwachtingen de
schrijver daar ooit omtrent gekoesterd mag hebben.
Toen Vladimir Nabokov me in juli 1955 schreef, ‘U en ik weten dat Lolita een
serieus boek is met een serieus doel. Ik hoop dat het publiek het als zodanig zal
aanvaarden. Een succès de scandale zou zeer pijnlijk voor me zijn,’ was hij zich niet
bewust welke enorme sommen gelds hem zouden toevloeien. Helaas, mijn goede
betrekkingen met Nabokov zouden al heel snel minder worden toen er troepen
uitgevers kwamen die hem aanbiedingen deden. Al het getob over het succès de
scandale versmolt als sneeuw voor de zon; ik zou zo denken dat hij zo geheel opging
in het financiële aspect dat de nymphet bood, dat hij blind was voor andere harde
feiten. Het werd al dra duidelijk dat hij zich gebelgd toonde over het contract dat mij
een gedeelte van de winst bezorgde - me als het ware jongste vennoot maakte in zijn
bloeiende Lolita-concern. Maar toch had ik nooit op een aangetekende brief van hem
gerekend (vlak nadat verscheidene Amerikaanse uitgevers met aanbiedingen kwamen
om de rechten van ons te kopen) waarin in alle onnozelheid stond: ‘Ik verklaar ons
contract als van nul en gener
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waarde...’ Zijn literaire agente had al haar diplomatieke gaven nodig om hem ervan
te overtuigen dat de zaak zo simpel beslist niet lag.
Een dergelijke houding is niets ongewoons onder kunstenaars van het formaat van
een Hugo en vele beroemde voorbeelden zijn even zovele bewijzen van de neiging
die ze bezitten om zich naarmate ze een meer gerijpt besef van hun waarde verkrijgen
daarbij tevens een volkomen middelpuntvliedende persoonlijkheid aan te meten.
Toen een Franse filmmaatschappij onlangs besloot om de titel Les Nymphettes aan
een van haar films te geven, was het wel duidelijk dat men hier trachtte munt te slaan
uit het succes van Lolita. Maar die lui hadden nooit gerekend op de extra publiciteit
die Nabokov hun zou geven toen hij de beste advocaten van Parijs nam om voor een
onthutste Franse rechter te betogen dat hij, Nabokov, de enige uitvinder en eigenaar
van het woord ‘nymphette’ was en dat hij geen misbruik van zijn handelsmerk duldde.
Misschien dat Nabokov niets afwist van dat bekoorlijke vers van een van zijn
lievelingsdichters, Ronsard (1524-1585), ‘Quand ma nymphette en simple verdudage’
(Toen mijn kleine nimf in een eenvoudige hoepelrok). Of moeten we aannemen dat
de sporen die het in het Nabokoviaans heelal heeft achtergelaten zo goed in het
landschap pasten dat het woord zich langzamerhand van zijn oorsprong heeft
losgemaakt en het bezit van Nabokov is geworden?
Mijn eerste kennismaking met Nabokov vond plaats kort nadat onze wittebroodsweken
achter de rug waren en we zulke kleurrijke en onbeschaamde brieven hadden
gewisseld dat het er alle schijn van had dat onze eerste ontmoeting wel op een
uitbarsting moest uitlopen.
De confrontatie vond plaats in de deftige salons van Gallimard, enige tijd na hun
publikatie van de Franse uitgaaf van Lolita. Critici, de internationale pers, bewoners
van de letterkundige wereld in allerlei vorm en schakering, waren opgeroe-
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pen om Vladimir Nabokov hun hulde te betonen. Na een pijnlijke aarzeling hadden
de Gallimards besloten mij niet uit te nodigen ten einde een anders onontkoombaar
schandaal te vermijden. Maar de dame wie men de kiese taak had opgedragen de
uitnodigingen te verzenden vond (zoals ze het later uitdrukte) dat het een geweldige
mop zou zijn om de bevelen te overtreden en er mij ook een te zenden. Daar stond
ik nu voor een lastige keus: niet gaan en dan voor lafaard uitgekreten worden, of wel
gaan en misschien de oorzaak van een weinig verheffende rel worden. Misschien
dat de gedachte dat een klein schandaaltje wel eens vijftigduizend extra verkochte
exemplaren kon betekenen, er wel toe heeft bijgedragen dat ik besloot te gaan.
Toen ik in die overvolle zaal arriveerde was het net iets uit Macbeth. Er stonden
twintig camera's gereed; de leden van de familie Gallimard keken vol afschuw toe
hoe ik door een zee van lichamen heen heel langaam op de schrijver afging. Ik merkte
dat Nabokov me herkend had doordat zijn blik zich van de microfoon afwendde en
op mij werd gevestigd. In zijn buurt stond Doussia Ergaz, zijn literaire agente en
lankmoedige supporter, die me vol doodsschrik aankeek toen ik haar vertelde dat
het, daar zij onze oorspronkelijke tussenpersoon was geweest, niet meer dan gepast
was dat zij ons aan elkaar voorstelde. En zo werden we aan elkaar voorgesteld; het
enige beeld dat de camera's konden vastleggen laat twee flauwe glimlachen zien,
wel wat geforceerd misschien, maar niettemin toch glimlachen. De paar zinnen die
we wisselden waren verward maar niet onvriendschappelijk; Nabokov zei een paar
complimenteuze woorden over mijn broer (de vertaler van Lolita in het Frans), die
even later naast Doussia Ergaz stond. Daarop onderging de flauwe glimlach van
Nabokov een subtiele verandering, terwijl zijn schouder een weinig omhoog schoot,
wat misschien wel betekende: ‘Ik vind het een verschrikkelijk interessant gesprek
maar ik word daar geroepen...’ Met de vlotheid en gratie van een dolfijn sprong hij
achteruit en zij-
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waarts en begaf zich naar mevrouw Nabokov die, totaal onbewust van het hele
voorval, ergens vlakbij stond. Het was allemaal heel gauw gegaan; ik stond perplex,
daar het laatste wat ik had verwacht zo'n tamme anti-climax op onze heftige
briefwisseling was. Ik ging dus maar naar de bar en dronk wat.
De volgende ochtend vroeg belde Doussia Ergaz me op. ‘Moet je horen,’ zei ze
opgewonden. ‘Daar haalt niets bij, zelfs niet in Lolita! Een fraaie streek... Na de fuif
bij Gallimard vroeg ik Nabokov wat hij van je vond. En wat dacht je dat zijn antwoord
was? Waar twintig mensen bijstonden zei hij, “Girodias? Is die hier geweest? Die
heb ik helemaal niet gezien...”’
Gelukkig zijn mijn betrekkingen met de meeste schrijvers waarvan de Olympia
Press werk uitgeeft, heel vriendschappelijk geweest, of althans prettig. Sommigen
hebben voor mij bijzonder veel betekend - contact met mensen als Georges Bataille,
of Henry Miller, de vergrijsde vaandeldrager van de revolutionaire dertiger jaren, of
William Burroughs, wiens boek The Naked Lunch, de revolutie van de zestiger jaren
inluidt.
Door de uitgave in de afgelopen zeven jaar van Miller en Durrell, Burroughs en
Genet, Beckett, Nabokov en de talentvolle jongere auteurs zoals O'Connor (Steiner's
Tour), Pollini (Night- een der meest indrukwekkende oorlogsverhalen die ooit zijn
geschreven), Talsman (The Gaudy Image), Ableman (I Hear Voices), Donleavy (The
Ginger Man), Gregory Corso (The American Express), heeft de Olympia Press veel
aan de openbaarheid prijs gegeven dat meetelt en in de naaste toekomst der letterkunde
mee zal tellen. Weinig uitgevers zijn zo gelukkig geweest en ik haast me hieraan toe
te voegen dat ik dit succes niet aan mijn persoonlijke capaciteiten zou durven
toeschrijven. Ik ben dit vooral verschuldigd aan het voortbestaan van een archaïsche
en semi-religieuze vorm van onderdrukking van de geest: de censuur. De Amerikaanse
en Engelse censuur beroofde deze schrijvers van hun recht op vrije en volledige
meningsuiting in eigen land en dus bleef hun slechts de keus over letterkundige
geëxpatrieerden te worden.
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De overheersing van de Christelijke geestelijkheid over het vulgus pecus in de
Middeleeuwen is door de moderne staat overgenomen - de atheïstische incluis - en
op nieuwe vormen van toezicht en druk op de moraal van toepassing gebracht: goede
smaak, de burgerethiek en partij-idealen hebben van die valse verhoudingen tussen
mens en staat een hecht en streng systeem gemaakt.
Op een dag kreeg ik een boze brief van een boekverkoper in Soho. Hij beklaagde
zich erover dat hij niet meer dan £3 voor mijn boeken kon krijgen, terwijl hij ze voor
enkele jaren nog tegen het dubbele of meer kon verkopen. Ik was voor die ellendige
toestand verantwoordelijk, tierde hij, daar zijn klanten mijn boeken minder schokkend
vonden dan vroeger. Ik antwoordde op deze ongewone klacht dat zijn conclusies
volkomen foutief waren; mijn boeken waren nog even schokkend als vroeger, maar
zijn klanten waren er doodeenvoudig gewend aan geraakt, waren er misschien zelfs
wel aan ontgroeid; ik besloot met te zeggen dat ik er erg dankbaar voor was dat ik
ertoe had mogen bijdragen dat ze van hun typische Britse dwangvoorstellingen waren
afgekomen.
Nadrukkelijk ontken ik dat vrijheid van uitdrukkingswijze in seksuele
aangelegenheden een maatschappelijke chaos zou verwekken, verkrachting en
wangedrag aanmoedigen, het huwelijk vernietigen en de jeugd perverteren.
Integendeel, ik ben de overtuiging toegedaan dat ze tot een omvattender, vollediger
leven zou leiden, een leven dat niet langer belast wordt door de vele volkomen
nutteloze nachtmerries die ons nu vervolgen. Een ding is wel zeker, pornografie in
al zijn duizend vormen zou ophouden te bestaan.
De gewone mens mag dan geen artistieke scheppingskracht bezitten, blind voor
lijn of kleur zijn, doof voor muziek en dichtkunst, toch kan hij seksueel de hoogste
toppen beklimmen. Misschien voelt hij de seksualiteit wel aan als de bron van leven,
warmte, kunst, nieuwsgierigheid, bewustzijn, verstand en vooruitgang. Maar dan
komt men hem vertellen dat
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seksualiteit slecht is, schaamteloos, dat die tot verderf leidt; dat die grootse drijfkracht
bewaard moet blijven om de soort in stand te houden, en vooral in het donker
alsjeblieft, zodat hij zijn angsten en mislukkingen aan de volgende generatie kan
overdragen.
En zo dwaalt onze aftandse, x-benige Prometheus maar rond, het arme hoofd
duizelt hem van redeneringen zoals de volgende, die ik aanhaal uit dat verrukkelijk
symposium van onbewuste humor, de Acte van Getuigenverklaringen afgelegd voor
de Speciale Commissie voor Obscene Publikaties, gepubliceerd door de
Landsdrukkerij, Londen, 1958.
SIR THEOBALD MATHEW (Landsadvocaat): ...‘Zo ik niet adviseer in elk speciaal
geval om tot vervolging over te gaan, dan komt er naar alle waarschijnlijkheid geheel
geen vervolging, tenzij een privépersoon zulks onderneemt. Zodat ik, in zoverre,
volledige verantwoordelijkheid als censor op me neem; maar ik maak niet uit of een
boek obsceen is.’
MR. HUGH FRASER (commissielid): ‘U geeft toe dat u tot op zekere hoogte censor
bent?’
SIR THEOBALD: ‘Ja.’
MR. FRASER: ‘Daar gaat het om en het frappeert me dat er een deskundige verklaring
noodzakelijk is, vooral als ik denk aan uw opmerkingen betreffende Ulysses: u hebt
gezegd dat u Ulysses toegelaten hebt omdat u het onbegrijpelijk vond. Eerlijk gezegd
is dat niet wat ik onder een deskundige verklaring versta, Sir Theobald. Ik ben geen
letterkundige maar wel weet ik dat het (al vind ik het zelf ook moeilijk te begrijpen)
de laatste twintig jaar of zo een grote invloed en uitwerking op jonge schrijvers heeft
gehad en dat die invloed werkelijk heel groot is geweest. Ik vind het onrustbarend
dat u als semi-censor, zo we ergens in de kosmogonie van de rechterlijke en politionele
wereld een censor kunnen vinden, zo iets kunt doen en een dergelijk boek toelaten
alleen omdat u het, zoals u hebt toegegeven, volkomen onbegrijpelijk vindt.’
SIR THEOBALD: ‘Ik moet mijn excuses aanbieden dat ik een
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grapje heb gemaakt. Maar ik zou willen zeggen, zelfs als deskundige, dat ik naar
zo'n boek kijk of het de opzet heeft hen in wier handen het valt te corromperen en te
verderven. Ik tart iedereen te beweren dat Ulysses, zoals het geschreven is - en ik
weet natuurlijk ook dat het een zeer belangrijke invloed op de literatuur heeft
uitgeoefend, met zijn nieuwe ideeën omtrent woordgebruik en zo voort - deze mensen
kon corromperen of verderven. Ik wees de beschuldiging dus af om deze reden. Na
me door een zeer groot gedeelte heen geploeterd te hebben en me bepaalde passages
te hebben laten aanwijzen, beweer ik nog steeds dat ik niet geloof dat er iemand te
vinden is die zo'n boek leest als obscene of pornografische lectuur.’
MR. SIMON (Lid van de commissie): ‘Vreemd genoeg vond D.H. Lawrence het
een obsceen boek.’
SIR THEOBALD: ‘Dat zal zeker wel - want hij begreep het!’
Het zijn me de getuigenverklaringen wel.
De laatste jaren wordt mijn tijd niet alleen in beslag genomen door de Olympia Press
(onze huidige catalogus bevat meer dan zestig titels) maar ook door twee tijdrovende,
niets met elkaar te maken hebbende ondernemingen: de oprichting en exploitatie van
La Grande Séverine, een restaurant-annex-nachtclub van Babylonische afmetingen
en het schrijven van een biografie van Roger Casement, de Ierse patriot die door de
Engelsen is terechtgesteld. Ik hoop er toe te mogen bijdragen dat men hem posthuum
recht doet wedervaren, aangezien ik meen dat de manier waarop hij is berecht,
gevonnist en terechtgesteld een laaghartige combinatie vormt van misdadige
schijnheiligheid, rechtsverkrachting, verdraaiing van de waarheid en een cynisch
uitbuiten der blinde vooroordelen der publieke moraal is. Van Engelse zijde is het
een erezaak die op het spel staat; in Ierland moet de eer van een nationale held veilig
worden gesteld; en de wereld moet de waarheid weten.
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La Grande Séverine is een van die opvoedkundige projecten geweest waarvoor
sterkere personen dan ik waren teruggedeinsd als ze vooruit hadden geweten wat
voor problemen hiermede waren gemoeid. Het is begonnen als een idee om een
semi-privé club van bescheiden afmetingen op te richten. Mijn vrienden putten zich
uit om me ideeën aan de hand te doen en van advies te dienen. Het gebouw waarin
de club gevestigd zou worden was al erg oud, uit de 12e eeuw; na veel geld betaald
te hebben om 120 ton slib uit het souterrain te laten verwijderen, was ik dolblij in
het bezit te zijn van een aantal kelders met prachtige gewelven, die door al dat
bezinksel overdekt waren geweest. De opening was reusachtig en daarna bleven de
klanten stuk voor stuk weg. Ze hadden het eten geproefd dat in de volkomen
ontoereikende keuken was klaargemaakt en hadden de onvoldoende geventileerde
lucht moeten inademen. Het verlies werd steeds groter, de kaviaar werd steeds bleker
en mijn eenzaamheid in die mooie middeleeuwse omgeving werd slechts gedeeltelijk
verlicht door de geforceerde vrolijkheid van gasten die ik zelf had uitgenodigd. De
genadeslag was een brand die het hele pand deed uitbranden. Maar dit was een slag
die in een zegen verkeerde, want drie weken later gingen we weer open, geheel
gemoderniseerd en al mijn problemen waren als bij toverslag opgelost. De publiciteit
die de brand ons had bezorgd had vreemd genoeg veel uitwerking en de mensen
kwamen in drommen opzetten en als ze weggingen keken ze nog blij. Ook alle oude
vrienden waren weer terug. Hemingway demonstreerde op de dansvloer dat hij met
de muletta (de rode lap voor de stier) kon omgaan. Lawrence Durrell vierde feest op
de naamdag van zijn lievelingsheilige (St. Justine) en Henry Miller op die van de
zijne (St. Borgia). Later zong Louis Armstrong voor Françoise Sagan en Simone
Signoret sloeg een fles op iemands hoofd stuk. Met andere woorden, alles was puik
in orde.
Dit zijn slechts enkele van de vele episoden die in mijn leven
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zijn voorgekomen - het leven en de loopbaan van een pornoloog-uitgever-kroegbaas.
Ik hoop dat ik veel geleerd heb sedert mijn kruistocht tegen de oorlog op negenjarige
leeftijd. Toch verheugt het me te bedenken dat iets van die kinderlijke eerzucht die
me destijds bezielde, op het Collége Georges Courteline me geholpen heeft in die
jaren toen ik zo goed ik kon (en, naar ik meen, met een gevoel voor humor) tegenstand
heb geboden aan de pressie en vooroordelen die nog steeds hun zwarte schaduwen
op de ziel van de mens blijven werpen. Het is waar dat ik zo af en toe compromissen
heb gesloten om aan wat gemakkelijk verkregen geld te komen, iets wat niet helemaal
bij mijn overtuigingen hoort; maar mijn enige excuus is dat ik het ook net zo gauw
weer kwijt was! Zodoende kan ik met een zuiver geweten op een praktisch gesproken
vlekkeloze loopbaan terugzien - met als prettig resultaat, het afbreken en bijna totaal
vernietigen van de censuur op de moraal in Engels sprekende landen.
Atilla heeft zo zijn eigen profeten.
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Kroniek (3)
W.L. Brugsma
Doen wat wij zeggen
Op het strand van de Varkensbaai zijn niet alleen Cubanen gevallen die kwade, hete
ochtend in april. Er raakte ook een vaderbeeld vermist: dat van John Fitzgerald
Kennedy, pas sinds enkele maanden papa van miljoenen politieke daklozen,
links-liberalen, intellectuelen en algemeen misnoegden.
Het was wel jammer: ik herinner mij hoe op een ochtend in november Amerikanen
en niet-Amerikanen in een Parijs café met tranen van vreugde het geboortebericht
van die vader in de New York Herald Tribune lazen: ‘Kennedy smashes Nixon’. Het
tafreel riep de Hemingway-epoche op, de New Deal en Amerikaanse vrijwilligers
tegen Franco, een ‘verloren generatie’ die winnen ging.
Kennedy zou Amerika zijn gezicht teruggeven. Uit Eisenhowers vesting, waar
achter bolwerken van kernwapens de vrees der welvaart heerste voor communisme
en cholesterol zou een tocht naar nieuwe grenzen ondernomen worden. Kennedy zou
het Westen het vet van het lijf snijden, zijn politieke en economische krachten
mobiliseren. Het zou uit zijn met de uit angst geboren blunders, er zou gewed worden
op het paard van morgen en niet dat van gisteren.
Het waren bemoedigende maanden. Toen kwam april in Cuba.
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Tot troost van de miljoenen die zich nu weer vaderloos wanen: het Cubaanse avontuur
zal een nuttige les blijken. Voor Kennedy en voor hen zelf op wier steun hij nu meer
dan ooit aangewezen is. Niet de ademloze pre-Cubaanse bewondering voor het door
de public relationsmannen geschapen ‘image’, niet de ovaties voor de mooie Jacky,
maar de waakzame, actieve druk-van-onder die hij nodig heeft om de interne
traagheden en tegenwerking in het Westen te overwinnen. Ook in het zwijgende,
tegenstribbelende Europa.
In de aanvankelijke jubel om Kennedy's verkiezingszege heeft het escapisme
geschuild, waaraan het Westen zich uit angst en gemakzucht zo graag overgeeft: de
vlucht in de vader, de nieuwe ideologie, de modieuze gedachte. De neo-romantici
die zich linkse intellectuelen noemen en juichten om hun jonge vader, vlúchtten
evenzeer als de mensen in de witte villa's uit ‘Goed Wonen’ die bidden dat de goede
God Konrad Adenauer nog een paar jaartjes mag sparen. Die denken in termen van
‘als de Russen komen’ en hopen dat het hún tijd nog mag duren.
Een schoolvoorbeeld voor hen die in grote mannen geloven inplaats van in politieke
zelfwerkzaamheid heet De Gaulle. Men kan lastig ontkennen dat deze
vooruitstrevende 19de eeuwer een buitenmodel persoonlijkheid is. Men schrijft hem
een stijgend prestige toe. Het merkwaardige is dat een ademloos toekijkende wereld
dat prestige steeds een paar graden omhoog schuift wanneer Frankrijk weer de
buikkrampen van een naderende burgeroorlog voelt en De Gaulle die krampen
kalmeert met zijn persoonlijk recept van moed, list en arrogantie. Als dit paradoxale
verschijnsel zich voortzet, zal De Gaulle's prestige het hoogst zijn, wanneer ieder
politiek leven in Frankrijk dood is. Wanneer De Gaulle uitroept: ‘Français et
françaises, aidez-moi’, dan bedoelt hij: ‘Bemoei u niet met mijn zaken’. Zo doen de
Fransen afstand van hun democratische vrijheden en hun politieke potentie. En wat
is het resultaat voor het land waar de regeerder werkelijke steun van be-

Randstad 1-3

147
neden weigert? Twee staatsgrepen binnen drie jaar in het Frankrijk waarvan De
Gaulle dacht dat alleen het ‘système’ van de Vierde Republiek niet deugde. Maar de
Vijfde heeft de latente spanning evenmin kunnen oplossen. Die spanning wordt niet
geboren uit het Algerijnse conflict, hij komt daarin slechts aan de oppervlakte.
De slechtste dienst nu die men Kennedy kon bewijzen was, inplaats van náást hem
te gaan staan, onder zijn vleugels schuil te zoeken, hem te onderwerpen aan de
persoonsverheerlijking, die zelfs in de Sovjet-Unie als een gevaarlijke en misleidende
politieke methodiek in de ban is gedaan. En dat is een land waar politieke methodiek
nauwgezet wordt bestudeerd. Wat men ook zeggen mag van Chroesjtsjow, hij is geen
volksvreemde alleenheerser. Ondanks al zijn ongeduld, zijn energieke bevelszucht,
is hij vooral een pragmatisch leider, vertegenwoordiger van oude Russische aspiraties
en nieuwe marxistische principes en uiteraard van een sterk politiek instrument: de
partij.
Het zou nuttig voor het Westen zijn wanneer Kennedy, nu hij uit zijn jonge
vader-rol gevallen is, zich in een soortgelijke positie zou kunnen plaatsen, al zal hij
het politieke instrument van een unieke partij moeten missen. Inplaats daarvan kan
hij slechts een overtuigde meerderheid in de publieke opinie achter zich zien te
krijgen. Daarbij moet hij geholpen worden, temeer omdat die publieke opinie
voorbereid moet worden op een periode van ontzaglijke offers en van grote
veranderingen.
Onmogelijk is dat niet. De werkelijke betekenis van Kennedy's verkiezing lag niet
in het binnentrekken van een televisiegenieke jongeman met een mooie vrouw en
lieve kinderen in het Witte Huis, van waaruit hij met een handvol bekwame getrouwen
de Verenigde Staten op sleeptouw zou nemen. Zo er winst was, dan lag die in het
feit dat de helft van de Amerikaanse kiezers uit het onbehagen van ‘zo gaat het niet
langer’ Kennedy, die slechts offers beloofde, verkoos boven Nixon, die als de
reïncarnatie van Colijn meedeelde, dat alles goed ging,
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dat Amerika rustig kon slapen en dat hij de ogen wel open zou houden.
Nu geeft het Amerikaanse onbehagen dat verándering voortbracht geen garantie
voor verbetering. Er school veel ongerichte verbijstering, gekwetste ijdelheid en
zucht naar revanche in. Dat is door de actie tegen Cuba, waar de meerderheid der
Amerikanen achter stond, bewezen. Juist nu de periode van de Europese dekolonisatie
op zijn einde loopt, wordt Amerika gedwongen invloedssferen los te laten waar het
van oudsher het laatste woord heeft gehad of waar het sinds kort miljarden dollars
in heeft gestoken. Na Cuba en Laos kunnen straks Iran en Marokko volgen. En zelfs
met Amerikaanse guerilla-specialisten houdt men president Diem van Zuid-Vietnam
niet eeuwig overeind.
Toch dringen militaire en sommige politieke kringen in Washington aan op zulke
ondernemingen. Zij staren zich blind op de geweldige macht der Amerikaanse wapens.
Zij krijgen - gelijk de Franse legeraanvoerders die in serie tegen Parijs rebelleerden
- genoeg van de terugtocht. Zij willen met militaire middelen iets behouden, dat in
feite nog met politieke en economische middelen geconstrueerd moet worden.
Het is pijnlijk voor het Westen dat het een historische tegenstroom ontmoet die
er randgebieden van af knaagt en naar de Sovjet-oevers stuwt. Het ligt voor de hand
dat het zich gedwongen voelt dat proces met militaire hulpmiddelen tegen te gaan.
Maar die noodoplossingen op korte termijn zijn bijna voortdurend in essentiële
tegenspraak met de politieke en economische doelen op lange termijn, die bereikt
moeten worden niét met de gevestigde belangen in die landen maar met de hervormers.
Deze tegenstrijdigheid komt voort uit de gegeven situatie waarin het Westen als
meest begunstigd deel van de wereld de status quo poogt te handhaven tegenover
revolutionaire machten. Daarom zijn wij in het defensief, daarom houden onze
regeringen zich bezig met het onderzoek van feiten, die door
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onze tegenstanders zijn geschapen. Het is niet een gebrek aan middelen. Een minister
van buitenlandse zaken van het Oostblok zei mij onlangs: ‘Het Westen heeft de
middelen om de vreedzame co-existentie te doorstaan. Alleen, het kan die middelen
niet mobiliseren. Zeker is Kennedy een vooruitgang op Eisenhower. Kennedy heeft
begrepen dat het gaat om een strijd tussen concurrerende systemen. De stilzittende
Eisenhower heeft nooit iets begrepen. Maar zelfs Kennedy kan zijn hulpbronnen niet
mobiliseren. Neem één uit honderd voorbeelden: de bezitters van Amerikaanse
suikerondernemingen in een Zuidamerikaans land waar suiker een mono-cultuur is,
waarvan het leeft. Als dat land aan een economische ontwikkeling wil beginnen, zal
het de voornaamste bron van inkomsten in eigen hand moeten hebben anders missen
zijn plannen iedere basis. Het zal dus de suikerindustrie willen nationaliseren. Maar
de Amerikaanse suiker-ondernemers, ook al beseffen zij objectief dat het nodig is
en dat hun eigen regering zo'n hervorming moet steunen, vinden het subjectief
vervelend dat hún suiker-ondernemingen genationaliseerd worden. Zij verzetten zich
daartegen via de lobby's in het congres. Dat is maar één van de vele vormen van
weerstand waar Kennedy op stuit. Het Westen zou zich eerst overal diep in eigen
vlees moeten snijden. Er is bijna niemand die dat graag vrijwillig doet’.
Heeft die communistische minister gelijk? Zeker in zoverre, dat het voor het
Westen dringend tijd is zijn doelen en middelen te inventariseren en met elkaar in
overeenstemming te brengen. Hoe hoger het doel, hoe zwaarder de prijs die er voor
neergelegd zal moeten worden. Als vrijheid het doel is, zal er in comfort voor betaald
moeten worden. Als comfort het streven is, gaat dat vrijheid kosten.
Het fundamentele on-evenwicht tussen doelen en middelen, woorden en daden,
principes en praktijken waaraan de Westelijke politiek mank loopt, manifesteert zich
in het geroep om een ‘nieuwe ideologie’ voor het Westen. Alsof men een ideolo-
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gie, gelijk een taxi kan laten opdraven omdat men er een nodig heeft, omdat men
van A naar B moet. Het absurdst wordt dit ideologisch zelfbedrog bedreven door de
Morele Herbewapening. Zij roept in advertenties van volle pagina's op tot absolute
eerlijkheid, zuiverheid en onzelfzuchtigheid. Dat die advertenties mede worden
gefinancierd door een aantal grote industrieën doet enige twijfel rijzen aan de
absoluutheid van die onzelfzuchtigheid. Nu het Westen met zijn rug naar de muur
wordt gedreven heeft het van zijn industrieën geen halfzachte oproepen nodig tot
een nieuwe ideologie. De bestaande is ruimschoots goed genoeg. Haar naleving eist
alleen maar een nieuwe prijs, ook van die industrie. Op de ‘truth sessions’ in het
Morele hoofdkwartier in Caux horen president-directeuren en enige zorgvuldig
geselecteerde ex-Mau Mauers elkaar uit over de vraag of zij de afgelopen nacht soms
met hun handen onder de dekens hebben geslapen. Die bezorgdheid is niet relevant
in een wereld waarin de meerderheid 's nachts voornamelijk naar het knorren van
zijn maag luistert.
Een veel kwader mogelijkheid lijkt nog dat een deel der ‘vrije wereld’ uit angst
en domheid Brechts simpele stelling zal gaan bewijzen, die wil dat ‘het stervend
kapitalisme als laatste afweermiddel naar het fascisme grijpt’. Het zal niet zo heten,
het zal anders gepresenteerd worden. Maar dat doet er weinig toe want het fascisme
is geen ideologie maar een mentaliteit. Die mentaliteit kan men honderd schuilnamen
geven: anti-communisme, Christelijk avondland, bescherming der democratie,
handhaving van het blanke ras. Voor dit soort zelfbescherming dat in feite
auto-kannibalisme is, kan men scheppen uit een onpeilbare beerput van
ressentimenten, onmacht, hang naar de goede oude tijd, rassenwaan.
Voordat men zo'n neo-fascistische dreiging als ridicuul afdoet mag men nagaan
hoeveel extreem-rechtse of militaire dictaturen al doende zijn in de ‘vrije wereld’ de
treinen op tijd te doen lopen: Portugal, Turkije, Spanje, Pakistan, Formosa,
Zuid-Vietnam, Thailand, Paraguay. Het is maar een greep uit
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de collectie. En naarmate de toestand benauwder wordt zal ook elders een meerderheid
zich het vervalsende alternatief kunnen stellen, communisme of fascisme, alvorens
de nodeloze en dodelijke keuze te doen.
Naast de keuze Mussert-of-Moskou is er nog zo'n misleidend alternatief, het
gemakzuchtig zelfbedrog van diegenen die liever een atoomoorlog dan
communistische overheersing zeggen te wensen. Het dreigmiddel van ‘massale
vergelding’ sneed politiek hout zolang het Westen de nucleaire hegemonie bezat.
Nu wij met onze tegenstanders op een nucleaire pariteit zijn aangeland, is een H-bom
als antwoord op Sovjet-initiatieven geworden tot een politiek à la Van Speyk. Zijn
‘liever de lucht in’ zou nu een collectieve zelfmoord zijn, de totale vernietiging van
hetgeen wij willen handhaven. Het blijft natuurlijk mogelijk dat een lokaal conflict
degenereert tot een atoomkrijg. Maar de dreiging: ‘Als u met uw vingers aan Berlijn
komt, blazen wij de hele aardbol aan splinters’ is zelfs als politiek middel nutteloos,
omdat de tegenstander niet gelooft, dat wij het zullen doen.
Moeten wij dan de tegenkeuze omarmen, ‘Better Red than dead’, die de Britse
pacifisten tijdens hun wandelmarsen op hun spandoeken meetorsen? Zo eenvoudig
is het niet. Het harde feit, met al zijn gecompliceerde gevolgen, is dat wij met het
communistische blok en de neutrale landen van ‘le tiers monde’ moeten samenleven.
En zij met ons. Dat is geen vrijwillige keuze, maar de dwang der omstandigheden.
Dat samenleven betekent geen samenwerken. Het betekent strijd met vele middelen,
‘nur das Eine nicht!’. Wanneer er tijdens het gesprek tussen Kennedy en Chroesjtsjow
in Wenen één illusie is verbleekt dan is het die dat men met het communistische blok
een overkoepelend accoord tot samenwerking zou kunnen bereiken. Men kan alleen
proberen het fundamentele disakkoord tussen Oost en West binnen leefbare limieten
te houden, de middelen te beperken waarmee, en de grenzen te trekken waarbinnen
de strijd wordt uitgevochten. Misschien kan
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dat in een verre toekomst anders worden. Voor het moment stuit iedere
toenaderingspoging af op de ongelofelijke zelfverzekerdheid der Sovjets. Die komt
in eerste instantie niet voort uit hun militaire macht, maar uit de overtuiging dat zij
politiek en economisch op weg zijn de strijd te winnen, dat wij op de terugtocht zijn.
Empirisch gezien is er voor die overtuiging iets te zeggen. Om die terugtocht te
stoppen is een herziening nodig van het Westelijk beleid en van het wereldbeeld
waarop dat berust, een pijnlijke aanpassing aan de werkelijkheid. De tijd is voorbij
waarin wij ons een discrepantie tussen woorden en daden konden veroorloven omdat
wij de dienst uitmaakten, een tijd waarin wij niet alleen de spelregels opstelden, maar
ook de arbiters waren en bovendien nog de recette in onze zak staken.
Wij zullen eerst ons eigen huis op orde moeten brengen, misschien zelfs ons op
houdbare stellingen terugtrekken, van waaruit wij op den duur met veel geduld en
inspanning terrein kunnen herwinnen. Daarvoor is in de allereerste plaats nodig dat
wij doen wat wij zeggen. Tussen de principes van de Franse revolutie en de
zevenhonderdduizend doden in Algerije ligt een tegenstrijdigheid die vooral opvalt
bij Aziaten en Afrikanen die onze nuances niet kennen. Wanneer men in Amerika
zegt dat iedere jongen er president kan worden, maar imiddels een bus met negers
in brand steekt die niet naar het Witte Huis talen, alleen naar een stoeltje in een
cafetaria, dan wekken de Amerikanen de indruk ‘practical jokers’ te zijn. Wanneer
het Christelijk NATO-land Portugal zich in Angola bezig houdt met iets dat op
volkenmoord begint te lijken, dan wordt niet alleen Portugal, maar ook de NATO zelf
in Afrika, Azië en Zuidamerika een stank in de neusvleugels.
Wij kunnen wel aanvoeren dat een historisch proces als de dekolonisatie altijd wat
pijnlijk verloopt, maar dat maakt ons niet beminder. Nu hoeft het Westen bij de jonge
staten geen goedkope populariteit te zoeken, maar het heeft wel respèct nodig en
bovendien een mogelijkheid van identificatie tussen
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hún en ónze doelen. Inplaats van - zoals de Sovjets doen - de nationale revoluties in
Azië en Afrika aan een late toepassing van de burgerlijk-democratische principes
toe te schrijven, ziet menige Europeaan er het duivelswerk van Moskouse agenten
in. Dat is zelfbedrog en bovendien gratis propaganda voor Moskou. Een van mijn
sprekendste ervaringen van zeven jaar reizen door die werelddelen is, dat men er
ruimschoots in staat is op eigen kracht een hekel aan het Westen te krijgen, zonder
zich te vermoeien met de intellectuele exercities van het Marxisme. Die hekel bestaat,
ten spijte van - of vermoedelijk ook dóór - alle blanke dames in die gebieden die hun
uiteenzettingen als amateur-sociologe altijd beginnen met: ‘Neem mijn “boy' nu
eens...”.’ Hun boy is doorgaans de enige inheemse die zij kennen.
Die hekel wordt ook niet weggenomen door de economische hulpprogramma's
van het Westen. De jonge, gekleurde landen incasseren weliswaar de miljarden, maar
zij weten dat die druppels op een gloeiende plaat zijn. Zij vrezen dat ze een hypotheek
zijn op het enige dat zij bezitten, hun juist verworven onafhankelijkheid. In het
gunstigste geval zien zij er een door een kwaad geweten ingegeven liefdadigheid in.
Bovendien bevroeden zij dat buitenlandse hulp op z'n best een katalyserende functie
kan hebben in een nieuw, aan hun eigen behoeften aangepast economisch systeem.
Daar zoeken zij nog vertwijfeld naar, terwijl zij een bittere race lopen tegen hun
bevolkingsaanwas. Aan zo'n nieuwe economische conceptie zal ook een op hun
omstandigheden afgestemde politieke orde moeten worden gekoppeld. Hoe urgent
dát is zal vooral blijken wanneer de huidige vaders der onafhankelijkheid het veld
geruimd hebben, die nu nog steunen op de ondenkbaarheid van het Indonesië zonder
Soekarno, het India zonder Nehru, het Tunesië zonder Bourguiba.
In hoeverre heeft het Westen zich daarop geprepareerd? Het staat tegenover een
mededinger, die een geïntegreerd politiek-economisch systeem heeft aan te bieden.
De Sovjet-Unie
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geeft ook hulp: kredieten met lage rente voor specifieke en spectaculaire
ontwikkelingsprojecten. Maar zij zegt erbij: ‘Met die hulp alleen komt u nooit
werkelijk uit de moeilijkheden. Dat kan pas wanneer u zichzelf helpt. Kijk naar de
Sovjet-Unie en China en zie wat daar in korte tijd is bereikt van het bijna absolute
nulpunt af’. Er wordt niet bij gezegd tegen welke prijs. Maar een slecht gedrukte
foto in het blad ‘Soviet Union’ van bemodderde arbeiders die met opgeheven kinnen
naar een zojuist voltooide stuwdam staren, komt veel Afrikanen en Aziaten
waarschijnlijker en bereikbaarder voor dan de glanzende advertentie van de ijstaart
met diepfriesframbozen in de Saturday Evening Post. Wat een wereld waarin driekwart
van de bevolking chronisch ondervoed is en waarin dagelijks tienduizenden van de
honger sterven, zal denken van de advertentie voor het nieuwe Westelijke
volksvoedsel dat Metrecal heet en dat mensen mager maakt, laat zich raden. Die
driekwart koestert namelijk het ouderwetse verlangen van voedsel juist iets dikker
te worden.
Kan het Westen werkelijk met de hand op het hart de onderontwikkelde landen
aanbevelen de parlementaire democratie en het privé-initiatief toe te passen in
gebieden waar alle voorwaarden daartoe ontbreken? Het weggeven van miljarden is
geen vervanging voor een efficiënte, doordachte ontwikkelingsmethode, het ontslaat
niet van de noodzaak onze beste politieke denkers, economen en sociologen aan dit
probleem te zetten, onze doelen aan de noodzaken aan te passen en onze middelen
aan die doelen. Daarbij zullen veeleisende nieuwe wegen moeten worden ingeslagen,
niet omderwille van een interessant experiment in liefdadigheid, maar uit de harde
noodzaak voor ons om te overleven. Wanneer de democratie niet vitaal genoeg is
zich te dynamiseren, vooruitstrevender en doeltreffender te zijn dan het communisme,
dan zal zij sterven, daar helpt geen moedertjelief en geen kobaltbom aan.
Het staat vast dat dit niet alleen intellectuele maar ook financieel-economische
inspanning zal kosten en wel van een
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grootte die op basis van vrijwilligheid niet gemakkelijk haalbaar zal zijn. Een
voorbeeld: één van de redenen van de naoorlogse welvaart in West-Europa is het
lage peil der grondstoffenprijzen op de wereldmarkt. Een van de eerste voorwaarden
om de basis te leggen voor de ontwikkeling van Aziatische, Afrikaanse en
Zuidamerikaanse landen is het stabiliseren en garanderen van de prijzen der
grondstoffen uit die landen. Er zijn landen die door een plotselinge daling van de
wereldmarkt in een jaar veel meer verloren dan zij aan buitenlandse hulp kregen.
Niet alleen derven zij inkomen, maar het wordt hun volstrekt onmogelijk enige
planning te maken. Een wereldgarantiefonds voor grondstoffenprijzen is nodig en
het is mogelijk. Het zou een eerste stap zijn om Marx'stelling te ontzenuwen dat de
armen armer en de rijken rijker worden. In 1938 was de gemiddelde levensstandaard
in Amerika vijftien keer hoger dan die in India, nu is die verhouding al dertig op één.
Men kan als waarschijnlijk aannemen dat het hoog-ontwikkelde Westen op den
duur profijt zou trekken van het op gang komen der ontwikkeling in de achtergebleven
gebieden. Maar voor op het gang bréngen zou het zich zelf pijn moeten doen. Het
moord en brand-geroep van aandeelhouders zou nog overstemd kunnen worden door
dat der arbeiders, die voor het eerst zich meer kunnen permitteren dan de bevrediging
van hun primaire behoeftes. Zullen zij bereid zijn scooter en vijfdaagse werkweek
op het vuur te gooien waarmee de ketels van Afrika en Azië gestookt moeten worden?
Of hebben de Westelijke welvaartsstaten van hun arbeiders employés en van die
employés reactionairen gemaakt?
De hit-and-miss-methode der Westelijke hulpverlening zal dus omgevormd moeten
worden tot een doelbewust ontwikkelingsbeleid dat betere en opzienbarender
resultaten afwerpt dan dat van het Sovjet-blok. Het zal in de ontwikkelingslanden
vaak niet kunnen steunen op de gevestigde belangen, de corrupten en feodalen, de
goedbetaalde jachtopzieners der ‘chas-
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se privé’ van Westelijke maatschappijen. De activiteiten van die maatschappijen
zullen ondergeschikt moeten worden gemaakt aan het Westelijk
ontwikkelingsprogram. Dat hóeft hen niet te schaden. Maar als hun belangen in
botsing komen met noodzakelijke hervormingen in die landen, wel, dan is dat jammer
voor die belangen. Eens zal het Westen kleur moeten bekennen: verdedigt het zijn
naamloze vennootschappen of zijn zeven vrijheden?
Een serieus ontwikkelingsprogram als dit is niet het werk van ‘do gooders’,
integendeel, het is de vervanging van ouderwetse liefdadigheid door de eerste stappen
naar een moderne sociaal-economische orde, eis van verlicht eigenbelang. Dat die
stappen gecomplementeerd moeten worden met een politiek van consequent
anti-kolonialisme en aanvaarding van het neutraliteitsbeginsel ligt voor de hand.
Ieder achterhoedegevecht in de erkend verloren slag die het kolonialisme levert,
schaadt. Zoals de ondermijnde stellingen waarmee Dulles' pactenpolitiek ons heeft
omringd, voordat de Amerikanen eindelijk het neutralisme begrepen, een erfenis van
rattenvallen zijn.
Of aan de vervulling van deze in ruwe omtrekken geschetste eisen voor de lange
termijn tijdig begonnen kan worden, is de vraag. Twee factoren van belang werken
tegen: de eerder veronderstelde onwil van het Westen om zich zo diep in het eigen
vlees te snijden en de directe gevaren die op de scheidslijn tussen Oost en West zelf
dreigen, in Berlijn bijvoorbeeld. Zeker wil de Sovjet-Unie door een vredesverdrag
met Oost-duitsland en de druk op West-Berlijn de erkenning van de DDR af dwingen
om zo de deling van Duitsland en Europa te vereeuwigen. Maar dat zij haar
herhaaldelijk uitgestelde dreiging juist nu schijnt te gaan waarmaken, kan wel eens
voortkomen uit de beduchtheid dat ‘Kennedy die alles zoveel beter begrijpt dan de
stilzittende Eisenhower’ inderdaad een tocht naar nieuwe grenzen zou willen
ondernemen. Dat mogen diegenen bedenken, die nu zeggen: ‘First things first', als
het om Berlijn gaat, is Salazar ook een bondgenoot’.
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Tot de vele risico's die het Westen in Berlijn loopt behoort dat het zijn aandacht laat
afleiden van de offensieve kansen die het in de rest van de wereld heeft en zich
concentreert op West-Berlijn, dat een defensieve stelling blijft. En wat voor één.
Natuurlijk moet het Westen proberen met alle geschikte middelen de rechten der
West-Berlijners te verdedigen; het verlies ervan zou een harde prestige-klap zijn.
Maar ik geloof niet in het gemakzuchtig argument van hen die zeggen bereid te zijn
een nucleaire ‘holocaust’ te ontketenen als de Westelijke positie in Berlijn aangetast
wordt. Als zij het werkelijk zouden doen, zouden alle problemen inderdaad in één
slag opgelost zijn. Maar in feite lijken zij zichzelf slechts moed in te praten zonder
de Russen bang te maken. Natuurlijk wil niemand die wel bij het hoofd is de wereld
opblazen om West-Berlijn te redden, het uiten van het voornemen wil slechts
afschrikken. De ‘Amerikaanse Clausewitz’, prof. Henry Kissinger, heeft daarover
dit te zeggen: ‘Afschrikking werkt slechts wanneer de tegenstander gelooft, dat de
dreigementen waar gemaakt zullen worden. Daartoe moet met waarschijnlijke
middelen gedreigd worden.’ Waarschijnlijk is niét dat Moskou en Leningrad van de
kaart geveegd zullen worden, wanneer de Oost-duitsers de Autobahn naar Berlijn
voor ‘herstelwerkzaamheden’ opbreken. Zelfs al zou het Westen hiertoe bereid zijn
de Russen zouden het niet geloven en daarmee is de preventieve waarde nihil
geworden.
Om de Russen af te schrikken in Berlijn domme dingen te doen, zou er dus met
een conventioneel conflict gedreigd moeten worden. Om dat dreigement reëel te
maken zouden de conventionele strijdkrachten van het Westen de sterkte der Russische
op z'n minst moeten benaderen. Dat is vermoedelijk wenselijk, maar ook weer een
offer op de lange lijst die het Westen al heeft te brengen. Wil het dat niét, dan moet
het niet geloven dat wóórden een substituut zijn voor kracht. Wanneer wij dus nu
zeggen: ‘Wij laten onder geen beding onze positie in West-Berlijn aantasten’, wij
die niet eens de moeite
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hebben genomen een behoorlijk systeem van schuilkelders aan te leggen, wij die
onze defensieve verplichtingen niet nakomen, dan kunnen wij de Russen alleen
afschrikken wanneer wij overtuigend de indruk kunnen wekken stapelgek te zijn.
Het gevaar is groot, dat wij het toch zullen zeggen en vervolgens bakzeil zullen
halen met als resultaat verdere demoralisering van onze eigen volken en bondgenoten.
Zeggen dat het Westen verloren is wanneer het Laos of West-Berlijn moet opgeven
is misdadige demagogie die slechts frustratie wekt, die tot wanhoopsdaden kan leiden,
tot pathologische reacties als in Cuba waar de machtigste staat ter wereld machteloos
bleek.
Het is geen toeval dat juist zij die om grote leiders jammeren en nieuwe ideologieën
bestellen, ook degenen zijn die zich aan symbolen vastklampen, met oorlog willen
dreigen en ‘Laatste kans voor het Westen’ roepen. Zij zijn de gemakzuchtigen voor
wie de status quo de schutting om hun rozenpriëeltje is. Behaaglijk gezeten in dat
middelpunt van hún wereld hebben zij jarenlang geveinsd het straatrumoer niet te
horen. Vervolgens hebben zij het toegeschreven aan ‘een handvol agitators’ en het
hoofd geschud over het verminderd normbesef. Nu zijn zij bang, roepen het
Opperwezen aan en houden een trillende vinger aan de trekker van een geweer, dat
zij vermoedelijk toch niet durven afschieten.
Telt men de ‘laatste kansen van het Westen’ op die de noodlotsprofeten tussen
Dien Bien Phoe en Berlijn al hebben uitgeroepen, dan mag het een mirakel heten,
dat wij hier nog met z'n allen zitten in een positie waarvan de communisten zeggen
‘sterk genoeg om zich nog fouten te kunnen permitteren’ en ‘middelen genoeg om
de strijd te doorstaan’. Ondanks al het nieuwe zelfvertrouwen heeft men in Moskou
een veel hoger dunk van de ongeordende krachten van het Westen dan de defaitisten
die menen dat voor het Westen alles verloren is wanneer Berlijn of Laos verloren
gaat. Voor de Sovjets is zo'n winst een kleine stap voorwaarts in een strijd die niet
daar en niet nu wordt beslist.
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Niet het verlies van een of twee of drie stellingen, hoe pijnlijk ook, kan ons die strijd
doen verliezen, wel het zelfbedrog, de politieke schizophrenie, de gemakzucht, het
schuil zoeken bij grote mannen, de weerzin om aan gevestigde belangen te raken,
de traagheid bij de aanpassing aan een nieuw wereldbeeld. Het meest nog de hang
aan de status quo, dat vriendelijke woord voor zelfverlamming.
Zeker kan het nog lang duren voordat het communisme er in slaagt de lichten in
het Westen te doven door het in een isolement te brengen waarin het op den duur
zelf zal leegbranden. Zeker moet er tijd gewonnen worden door de status quo te
verdedigen met bruikbare middelen die niet in tegenspraak zijn met onze doelen.
Maar dan moet er achter die schutting geen tijd verloren worden met bluffen en
hoofdschudden over de veranderende tijden, dan moet er verbouwd worden. Als men
de volken van het Westen tot die langdurige krachtsinspanning wil bewegen, die de
wérkelijke ‘laatste kans van het Westen’ is, dan zal men moeten beginnen ze
onaangename waarheden te vertellen, ze uit te leggen waarom er ingrijpende
veranderingen nodig zijn, waarom er totempalen moeten vallen.
POST SCRIPTUM.

Dit stuk werd in juli geschreven, generaal De Gaulle is inmiddels
bereid gevonden het persoonlijk te illustreren. Bovenal uit vrees voor een putsch van
de rechtse ultra's en het leger dat geen verder ‘abandon’ duldt, heeft Frankrijks sterke
man zijn militaire waakhonden een been toegeworpen: Bizerta. Dat heeft het Westen
een van zijn weinige trouwe vrienden in het neutrale blok gekost: Bourguiba's Tunesië.
Het heeft bij de resterende vrienden de vraag doen rijzen of vriendschap met het
Westen zin heeft, of woorden als souvereiniteit soms meer dan één betekenis hebben.
Zoals het Suez-avontuur het Westen de kans ontnam de aandacht der neutralen op
Boedapest te richten, zo leidt Bizerta hen af van Berlijn.
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[Vervolg 'Medewerkers']

Samuel Beckett

Wilhelm Reich

Alain Robbe-Grillet
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Allen Ginsberg en Gregory Corso

Jacoba van Velde

Ethel Portnoy Kousbroek
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Maurice Girodias

Louis-Paul Boon
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C.C. Krijgelmans

Corneille (in Ethiop[ië])
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[Nummer 2]
Medewerkers
W.L. BRUGSMA, geboren 1922 in Haarlem. Sinds 1954 reisredacteur van de GPD, een

groep Nederlandse dagbladen. Reizen naar Afrika, Azië, Zuid-Amerika, het Nabije
Oosten en Oost-Europa. Interviewde Chroesjtsjow, bezocht Sovjet-Unie (2×), Polen
(3×), Hongarije, Tsjechoslowakije, Oost-Duitsland. Schreef dit Randstad-artikel na
verblijf in Warschau, november 1961.
CONSTANT (NIEUWENHUYS), geboren in 1922 te Amsterdam, studeerde Rijksacademie

voor beeldende kunsten. Maakte in 1945 eerste draadconstructies en experimentele
schilderijen, in 1948 initiatiefnemer van de Experimentele groep REFLEX, waarvoor
hij het manifest schreef. In 1949 medeoprichter van de groep COBRA en de
Internationale des Artistes Expérimentaux, woonde van 1950-'52 in Parijs, van 1952
tot 1953 in Londen. Schreef een manifest van het spatiaal-colorisme, eerste
ruimte-experimenten in 1953, op de E55 in Rotterdam het monument van de
wederopbouw. Nam in 1956 met constructies aan de Biennale in Venetië deel, in dat
jaar ook zijn eerste stedebouw-maquettes. In 1958 samenwerking met de
situationnisten, het urbanisme unitaire, en stelde in 1959 in het Amsterdamse Stedelijk
Museum zijn constructies en maquettes tentoon. Brak in 1960 met de situationnisten,
begon met de opbouw van New-Babylon, in 1961 retrospectieve tentoonstelling in
de Städtische Kunstgalerie van Bochum, Duitsland.
JAN DIELS werd in 1937 in Antwerpen geboren. Debuteerde als jazzrecensent bij
een periodiek voor teenagers en publiceerde in de tijdschriften De Tafelronde, Het
Kahier, Hoos, Stuip en Kontrast.
Een bundel poëzie in voorbereiding.
HANS MAGNUS ENZENSBERGER, geboren in 1929 in Kaufbeuren, Beieren. Woonde
als kind in Neurenberg (waar Julius Streicher zijn buurman was) de Reichsparteitage
bij, kwam in de winter van 1944/45 bij de Volkssturm. Leefde van de vuilnisbak,
zwarte handel en studie: Erlangen, Hamburg, Freiburg en de Sorbonne, in literatuur,
talen en filosofie. Twee jaar studententoneel, vakantiezwerftochten door Europa. In
1955 gepromoveerd, van
Vervolg op pagina 6
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1955 tot 1957 redacteur bij de Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart, een tijdlang
gastdocent aan de Hochschule für Gestaltung in Ulm. In 1957 reis naar de v.s. van
Amerika, woont sinds zomer 1957 met Noorse vrouw en dochter Tanaquil in
Noorwegen. Lector bij het Suhrkamp Verlag in Frankfort aan de Main, waar ook de
dichtbundels Verteidigung der Wölfe, Landessprache, Museum der modernen Poesie
en Allerleirauh, viele schöne Kinderreime verschenen. Winnaar van de Hugo
Jakobi-prijs, de Jahresring 1956, 1957, medewerker aan de meeste Duitse
radio-stations, en tijdschriften.
WILLEM FREDERIK HERMANS, geboren in 1921 in Amsterdam. Enkele publikaties:
De Tranen der Acacia's (1949; pornografieschandaal); Ik heb altijd Gelijk (schandaal;
proces; vrijspraak); Mandarijnen op Zwavelzuur (1955, in afleveringen; schandaal;
uitgave stopgezet door uitgever G.A. van Oorschot; sindsdien door geen enkele
andere uitgever aangedurfd); De God Denkbaar, Denkbaar de God (1956;
onbegrijpelijk); De donkere Kamer van Damokles (1958; vertalingen in Frankrijk,
Engeland, U.S.A., Italië, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland). In
voorbereiding: Drie Drama's en De woeste Wandeling, scenario (Uitgeverij Bezige
Bij). Promoveerde 1955 cum laude aan de Universiteit van Amsterdam; is lector
fysische geografie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
HENK L. LEFFELAAR, geboren in 1929 in Amsterdam. Groeide op in Medan
(Sumatra), keerde in 1946 na Japanse internering terug naar Nederland. Studeerde
Indonesisch Recht aan de Leidse Universiteit; doctoraal in 1954. Oprichter en
redacteur van Minerva, interacademiaal literair tijdschrift (1952-'54). Studeerde
journalistiek aan de University of Georgia, Athens, Georgia, U.S.A. Woont nu in
Evanston, Illinois. Publiceerde Het kaartenhuis in Dixie (1958), Leven op rantsoen
(1959), Too many months, too many years (voorlopige titel, 1962).
ALBERTO MORAVIA, (ps. van A. Pincherle) geboren 1907 in Rome. Publiceerde
o.m. Gli Indifferenti (1929), Le Ambizioni sbagliate (1935), L'Imbroglio (1937), La
Mascherata (1938), L'Amante infelice (1943), Agostino (1944), La Romana (1947),
La Disubbidienza (1948), L'Amore coniugale (1949), Il Conformista (1951),
L'Epidemia (1956) en La Noia (1961) - van welk boek een film zal worden gemaakt,
als van verschillende andere romans van Moravia. Hierin zal Brigitte Bardot niet de
hoofdrol (van Cecilia) spelen. ‘Als ik Brigitte met een revolver in de hand zie om
een moord te begaan, moet ik glimlachen,’ verklaarde de schrijver.
HARRY RODENBURG, geboren in 1930 in Haarlem. Na de middelbare school in
militaire dienst, in Indonesië. Studeerde enige jaren Nederlandse taal en letterkunde,
als bijvak wijsbegeerte. Als journalist nu financieel-economisch redacteur van De
Volkskrant, daarnaast verslaggever grote zwendelzaken en jazz-criticus. Voorzitter
van de Sportclub Haarlem, een van Nederlands oudste honkbalverenigingen.
HANS SLEUTELAAR, geboren in Rotterdam, 1935. Redakteur van het tijd schrift
Gard Sivik, verbonden aan de Haagse Post. Publiceerde poëzie en kritisch proza in
diverse tijdschriften; samen met René Gijsen Met andere woorden (1960), bloemlezing
uit de jongerenpoëzie.
DR. ERNST VERBEEK, geboren in 1919. Medische studie in Leiden en Am-
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sterdam. Psychiatrische opleiding bij professor Rümke in Utrecht, neurologische
opleiding bij prof. Droogleever Fortuyn in Groningen. Promoveerde in 1957 op een
proefschrift Arthur Rimbaud, een pathografie (Swets en Zeitlinger, Amsterdam).
Sedert 1956 als zenuwarts gevestigd te Arnhem.
BORIS VIAN werd in 1920 in Ville d'Avray, even buiten Parijs, geboren. Hij was
o.m. ingenieur (Arts et Manufactures), akteur, auteur, trompettist (met Claude Abadie),
chansonnier, toondichter, uitvinder (o.m. van een nieuw soort rubberbanden) en
vertaler (Strindberg, Fearing, Behan, Bradley, Van Vogt e.a). Hij schreef de tekst
voor een 300 à 400 chansons, doch verschillende daarvan werden om politieke
redenen verboden. Alle platen van Vian zelf werden door dezelfde maatregel
getroffen. Nog voor hij zijn studies beëindigde, hield Vian zich al intens bezig met
jazz en science-fiction. Hij debuteerde in de literatuur met Vercoquin et le plancton,
door bemiddeling van Raymond Queneau bij de NRF verschenen. Hij stierf op 23
juni 1959 te Parijs aan een hartcrisis, tijdens de avant-première van de film naar zijn
roman J'irai cracher sur vos tombes.
Bibliografie: Vercoquin et le plancton (1946, roman, NRF), L'écume des jours
(1947, roman, NRF), L'automne à Pékin (1947, roman, Scorpion, heruitgave Ed. de
Minuit, 1956), J'irai cracher sur vos tombes (1947, roman, ander pseudon. Vernon
Sullivan Scorpion), Fiesta (1948, opera, muziek van Darius Milhaud, Hengel), Les
Fourmis (1949, nouvelles, Scorpion, heruitg. Terrain vague, 1960), Barnum's Digest
(1949, monstres met Jean Boullet, Aux Deux Menteurs), L'herbe rouge (1950, roman,
Toutain), L'équarrissage pour tous (1950, théâtre Toutain, heruitgave Paris-Théâtre,
1952), Cantilènes en gelée (1950, poèmes, Rougerie, Limoges), L'arrache-coeur
(1953, roman, Vrille), En avant la zizique (1958, notes sur la chanson, le Livre
Contemporaire), Les Bâtisseurs d'Empire (1959, eerste en tweede druk: Collège de
Pataphysique, derde druk: L'Arche). Alle werken van voor 1953 zijn uitverkocht
en/of onvindbaar.
FREDDY DE VREE werd in 1939 in Antwerpen geboren. Publiceerde een essay Blues
pour Boris Vian (1961). Schrijft doorgaans in het Frans. Behoorde tot de redactie
van het jongerentijdschrift Hoos, en is thans redactielid van Nul. Werkt mee aan de
tijdschriften De Tafelronde, Het Kahier, Stuip, Gard Sivik.
Vertaalde werk van de Sade in het Nederlands en heeft in voorbereiding: Gedichten
van Paul van Ostaijen en een anthologie van de Vlaamse poëzie sedert 1955 in het
Engels, Albisola Mare, Savona, van Ivo Michiels in het Frans. Werkt verder aan een
Engelse roman White Noises en aan een studie over de Sade. Co-dirigeert met Gust
Gils het Hoger Instituut voor Vergelijkende Pogozofie.

Randstad 1-3

8

Willem Frederik Hermans
Het grote medelijden
Suis-je trompé? la charité serait-elle soeur de la mort, pour moi?
Rimbaud
Het is half twaalf in de ochtend. Ik zit op het terras van de Brasserie Lipp, dat met
raamwerk is afgesloten, maar de regen wordt door de reten langs het glas naar binnen
geblazen. Er zit verder niemand en ik heb een Dubonnet à l'eau half leeggedronken.
Druppeltjes op mijn knieën, op het bakelieten blad van het tafeltje.
In tegenstelling tot wat andere Nederlandse schrijvers doen in de bekende Brasserie
Lipp, heb ik geen afspraak gemaakt met een Franse beroemdheid op wie ik zit te
wachten: een miskend-auteur-minister-in-spé, een Afrikaanse rebellenleider, een
Skandinavische starlet of een uit Roemenië gevluchte hoer, die ik gisteravond in de
métro zou hebben ontmoet. Ik maak met niemand afspraken, spreek niemand aan,
niet in de métro, niet in een theater. Ik ken geen sterveling in deze stad, ook al kom
ik er nu al jarenlang ieder halfjaar een paar weken, soms zelfs een paar maanden.
Het blokje ijs smelt in mijn glas. Op de Boulevard St. Germain loopt een lelijke
vrouw met een bruine hond die een bruine pullover aanheeft. Mijn ontbijt heeft mijn
maag verlaten en ik denk erover te vertrekken.
De métro doet er nog tamelijk lang over naar La Muette, vooral het overstappen
bij Strasbourg-St. Denis neemt tijd; (namen die klinken als klokken, maar van
parijzerigheid heb ik geen last). Als ik nog langer blijf zitten suffen, zou Friso net
in zijn
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auto kunnen zijn gestapt. Scheelt mij de lunch en een treinkaartje naar St. Cloud,
nog afgezien van het tijdverlies.
De regen slaat mij in het gezicht, ik loop op een holletje om zo gauw mogelijk
weer beschut te zijn. Als ik liever in Parijs zou wonen dan in Rome bijvoorbeeld,
zou het alleen zijn om de kleine theaters, de veilingen in het Hôtel Drouot en zulke
musea als Cernuschi, Jacquemart-André, Gustave Moreau. Goed beschouwd is
deTiber mooier dan de Seine.
Duisternis, zeegroen gietijzer, oranje gloeidraden, drukwerkstank. Eindelijk in
veiligheid, denk ik, denk ik altijd als ik een métro binnenga.
Et badadi, et badadoit,
La meilleure eau, c'est la Badoit,

zeg ik hardop, altijd als ik die reclame zie.
Ik sta in de massa, in de volle wagon. Parijs, beschreven, bejengeld, beschlagerd,
beslogand, naam die alleen al universele erecties te voorschijn roept. Stad waar alles
mogelijk lijkt, omdat wie er komt, onmiddellijk vergeet wat alles is waar hij thuis
over heeft zitten soezen.
Terwijl ik door het station Strasbourg-St. Denis naar de trein richting Pont de Sèvres
loop, bekruipt mij grote treurigheid. Is het, uit de achnebbisch-buurt waar ik altijd
logeer, op weg zijn naar een van de duurste burgermanswijken en de schaamte dat
ik jaloers ben op de bewoners van die wijk, dat ik geen huisknecht op de Avenue
Henri-Martin in een gestreept jasje naar buiten kan zien komen om een vuilnisbak
aan de stoeprand te zetten, zonder dat ik droom: hij is mijn huisknecht.
Of is het omdat ik Friso benijd, die eerder mij zou moeten benijden als hij niet
zelfs daarvoor te geborneerd was. Of is het omdat ik vroeger wel eens gedacht heb,
hoe prettig het zijn zou om bij gebrek aan beroemde bewonderaars in Parijs, er
tenminste een familielid te hebben, een pied-à-terre! - en hoe Friso, mogelijk zonder
het te weten of te willen, mij dit plezier zoveel mogelijk vergalt.
Ik sta op het goede perron. De trein schiet uit de tunnel als
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een projectiel en houdt stil of hij ergens tegenaan is gebotst. Ik stap in, vind een
zitplaats en mijn gedachten komen op Otto Verbeek, de meest formidabele Hollandse
denker uit de jaren dertig. Gevreesd en meedogenloos kritikus, die maskers afrukte
zonder vrees of blaam. Ik zou een essay over hem kunnen schrijven, maar waarom
zoveel moeite?
Otto Verbeek was het soort schrijver dat zelf geen drama of roman kan schrijven,
zich het een eer rekent schrijvers die geen drama of roman kunnen schrijven af te
straffen en over wie door de schrijvers die zelf ook geen drama kunnen schrijven of
een roman, gezegd wordt dat hij kritikus geworden is, omdat hij geen romans kan
schrijven, gedichten of drama's.
Otto Verbeek vereerde harde denkers zoals Nietzsche, maar schreef anti Hitler.
Het Nationaal-Socialisme als Rancuneleer. De Nieuwe Elite.
Toen Hitler in 1940 Nederland overrompelde, pleegde Otto Verbeek zelfmoord.
Hij stierf als een Romein! zeggen zijn bewonderaars.
Arme Verbeek. In een land als Nederland, waar de litteratuur quantité négligeable
is, zou een schrijver zijn eigen denken wel erg moeten overschatten om er zelfmoord
voor te plegen. Zo met zich zelf ingenomen kan zelfs Verbeek niet zijn geweest.
Waarom heeft hij het dan gedaan?
Over zijn persoonlijk leven is niets bekend, zodat het antwoord op die vraag alleen
maar langs theoretische weg kan worden gevonden.
Mijn theorie is dat elke beslissing van cardinaal belang in het achterwerk genomen
wordt. Mogelijk was hij impotent. Fulmineerde hij niet tegen het enige Nederlandse
boek dat onze kaas in wereldberoemdheid ter zijde streeft: Dokter Th.H. van de
Velde, Het volkomen Huwelijk?
Verbeek voorspelde dat Van de Velde heel gauw vergeten zou worden.
In zes van de zeven delen Verzamelde Werken door Otto Verbeek, komt de brave
medicus terug, distilleert Otto-Nietzsche-Scheler-Spengler-Ortega y Gasset-Verbeek
onheilspellende cul-
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tuursymptomen uit Van de Velde's wijze raad op medisch verantwoorde grondslag,
algemene hygiënische beginselen. Om het dossier-Verbeek te completeren, heb ik
de moeite genomen Van de Velde eens door te bladeren. Je kunt erin lezen dat iemand
zijn gat niet tweemaal met hetzelfde papiertje moet afvegen, niet heen en weer doen,
enz. Enz., enz., enz.
Van de Velde is nog altijd wereldberoemd, in weerwil van wat Otto Verbeek
voorspelde. - Zou het impotentie geweest zijn? Mogelijk niet eens. Schijnt, op de
keper beschouwd, bijna nooit voor te komen. Dan misschien ejaculatio praecox? Of
ziekelijke wroeging over iets nog veel banalers als onanie, in die tijd nog door
sommige autoriteiten voor hoogst gevaarlijk versleten. Of min of meer vage
homoërotische neigingen... Ja, waarachtig! Verbeek wisselde in tien jaar tijd 1300
brieven met zijn vriend Arthur Ducroo, aantal zelfs niet overtroffen door André Gide
en Roger Martin du Gard in dertig jaar.
Groot en onstuimig is mijn medelijden. Zijn vrienden vertellen dat de Duitsers
hem op de zwarte lijst geplaatst hadden die gevonden was in een neergeschoten
bommenwerper. Het is niet waar, hij stond er niet op. Arme Verbeek, niet de moeite
waard zeker. Maar het kan best wezen dat zijn vrienden ook hem verteld hebben van
wel.
Arme Verbeek. Misschien had Hitler alleen maar de titel gelezen van Het
Nationaal-Socialisme als Rancuneleer en was hij van plan de denker een ridderorde
te sturen. De Nieuwe Elite? De bewonderaars weten niet dat hij die term regelrecht
had overgenomen uit Hermann Rauschning, Die Revolution des Nihilismus (p. 53).
Altijd als ik ergens naartoe onderweg ben, dicteer ik mijzelf hele essays die ik
nooit opschrijf en ik mij daarom jarenlang opnieuw dicteer. Voor mij geen monologue
intérieur à la Joyce, ik leraar, doceer, oreer.
Verbeek als politicus. Zelfs de Nederlandse quisling, Anton Mussert, begreep niet
meer van politiek, dan de eerste de beste ‘Gauleiter’, zoals zijn Duitse meester
Seyss-Inquart naar Berlijn berichtte. O, het is in Nederland onvermijdelijk belachelijk
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te worden voor iemand die iets wezen wil en het is niet in de petroleum, de
elektronika, de aanleg van havenwerken, de margarine- of de kunstvezelindustrie.
Verbeek vroeg zijn broer, een medicus, om een spuitje. Maar de medicus, zijn
ambtseed getrouw, al stond Rotterdam in brand en zat de regering aan de andere kant
van de Noordzee, gaf hem slaaptabletjes die hij gedeeltelijk weer uitbraakte. Zo werd
zijn heldendood een grote smeerboel.
Een vast vertrouwer op de eindoverwinning, die broer.
Ik heb nooit ergens vertrouwen in gehad, ik vertrouw niets.
...Hij stierf als een Romein, zeggen ze. Tout s'arrange.
Porte de la Muette. Niet veel mensen stappen hier uit. De trein is trouwens bijna
leeg.
Et badadi, et badaloit,
La meilleure eau, c'est la Badoit.

Mijn essay verbrokkelt als ik de trap oploop. Iedereen die zich ooit met Verbeek
heeft beziggehouden, weet al lang wat ik bedacht heb, maar niemand is zo tactloos
het te zeggen. De broer is nu professor. Het vertrouwen in de eindoverwinning was
tenslotte niet misplaatst. Nederland zal altijd Nederland blijven. Ook het door de
Duitsers opgedrongen nazi-Nederland was Nederland. De Nederlandse quisling had
een alles-overheersende eigenschap gemeen met alle Nederlandse politici van de
laatste honderd jaar: hij was middelmatig. Waarom communist worden? Ook een
communistisch Nederland zal Nederland zijn.
Boulevard Emile Augier, Boulevard Jules Sandeau. De regen heeft opgehouden,
toch is het tamelijk stil op straat. Hier gaan ook niet zoveel vrouwen zelf
boodschappen doen in de schaarse winkeltjes waarvan de deuren keurig gesloten
zijn. Negentiende eeuw: Emile Augier verdedigt de burgerlijke moraal. Vergeten
schrijver uit de negentiende eeuw. Maar hij zei: de benen zijn de wielen van het
denken. Kom daar eens om bij Beets of Van Lennep. Jules Sandeau: Mademoiselle
de la Seiglière. Nooit gelezen, maar ik ken de titel. Hoeveel Fransen lopen hier rond
die de titel van ook maar een enkel Nederlands boek kennen? Ja toch! Een: Van de
Velde, Le Mariage parfait. Het ligt in alle kios-
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ken. Gat afvegen... enz. Niet met een krant, staat erbij in de Franse editie, hoop ik.
- Rue Octave Feuillet. Octave Feuillet: Le Roman d'un jeune homme pauvre.
De roman van een arm jongmens. Nooit gelezen; kan ik werkelijk zelf wel
schrijven. Ja, dit is de straat waar ik moet zijn. Friso's zwarte Talbot, rood
nummerbord dat vrijdom van belasting betekent en een plaatje CD, staat tegen de
stoeprand. Ik ben niet te laat.
Ik houd stil voor een dubbele deur die berekend is op een postkoets. Erboven een
vlaggestok zonder vlag, maar omkringeld met rood, wit en blauw als een zuurstang.
Boven de bel een koperen plaat:
ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'ORGANISATION
ECONOMIQUE MISSION NÉERLANDAISE

Geen woord Nederlands is erbij.
De portier is een Vlaming, die spreken immers Frans. Ik geef hem een hand en hij
vraagt hoe het met mij gaat sinds mijn vorige bezoek. Ik zeg dat het mij goed gaat.
Hij zegt dat meneer Ruitenberg boven is.
Waar zou hij ook anders zijn. In het trappenhuis is het stil als in een oorschelp van
fluweel.
Ik klop vluchtig op Friso's kamerdeur en ga naar binnen.
Hij zit, als altijd, achter zijn Empire-bureau, waar niets op ligt. Zelfs de telefoon
en zijn asbakje heeft hij op een rekje naast het bureau. Verderop in de kamer staan:
een laag Sheraton-tafeltje met ook al niets erop en daaromheen drie
Chippendale-fauteuils, nauwkeurig op de hoeken van een denkbeeldige gelijkzijdige
driehoek geplaatst. In de open haard liggen geen sintels en zelfs de prullenmand is
leeg. De muren zijn behangen met goudleer. Het raam biedt uitzicht op een gevel
waarvan de luiken altijd gesloten zijn.
Dit is alles waar Friso de hele dag naar kijkt, want slapen doet hij vast en zeker
niet. Ik kan mij niet voorstellen hoe hij het uithoudt, zo elke dag stil achter dat bureau
te zitten, van 's ochtends tien uur tot half een en dan 's middags nog eens van half
vier tot
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vijven. Ik heb hem nooit iets zien doen, behalve een sigaret roken en ook dat doet
hij nog heel onopvallend. Hij stopt zijn pakje na gebruik direct weer in zijn broekzak
en laat ook de aansteker niet op het bureau slingeren. Hij leest geen krant, geen boek
en niemand is hoog genoeg dat hij zomaar bij Friso zou kunnen binnenlopen om een
praatje te maken. Nooit heb ik de telefoon horen gaan, nooit komt een secretaresse
binnen met post die getekend moet worden.
- Zo Richard, zegt hij, niet op een vragende toon, maar alsof hij mij gelijk gaf,
staat op en geeft mij de hand.
Friso is vijfenveertig jaar en opvallend mager. Een maagpatiënt, jenever mag hij
al niet meer drinken. Zijn huid is olijfkleurig, hij heeft dungeworden kroeshaar,
donkerblond, niet zwart zoals Monica. Verder is alleen de vorm van zijn achterhoofd
duidelijk negroïd. Want hij heeft een lange knobbelige neus zoals je ze bij dozijnen
in Friesland tegenkomt. Zijn lippen zijn weliswaar dik, maar niet zoals negerlippen.
Hij heeft smalle, benige handen en vingers - goed, die komen niet uit Friesland.
Droeg hij een dunne zwarte snor, dan zou je direct zeggen: een Zuidamerikaan. Nu
ziet iemand die nooit in de gelegenheid geweest is op raskenmerken te letten,
misschien wel niets. Er zijn heel wat leden van zijn familie die duidelijker ‘gekleurd’
zijn dan hij.
Hij gaat weer zitten.
- Hoe gaat het Richard? Wanneer word je professor?
- Nooit. Dat weet je wel. En hoe gaat het jou? Druk?
- Zo, zo. Het werk loopt hier een beetje af.
- Fijn! Heb je mooi tijd om je dissertatie te schrijven! Doctorsgraad, komt altijd
te pas!
- O nee, heu, heu. Ik heb niet zo'n goed hoofd als jij.
In zijn mond klinkt het als een verwijt.
- Hoe gaat het met mijn zusje? informeert hij verder.
- Best. Monica laat je groeten. Bij jullie ook alles goed?
- Ja, dank je. Daisy heeft een nieuwe keukenprinses, een cordon-bleu. Heu, heu.
Alfred heeft gisteren voor het eerst strafwerk gekregen op school. Heu, heu.
Heu, heu. Dat heeft hij in het Rotterdamse studentencorps ge-
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leerd. Heu, heu. Had hij trouwens in elk studentencorps kunnen leren.
Ik moet wel blijven staan. De stoelen zijn te ver weg van zijn bureau. Aan de muur
zie ik een ingelijste landkaart hangen, die er vorige keer nog niet was.
Zeventiende-eeuws, de kust van West-Afrika of Noord-Siberië, veel te fel gekleurd.
Het is een van die namaak-antieke kaarten die bij de stalletjes langs de Seine verkocht
worden voor een gulden of vijf en niet de pretentie hebben iemand in de waan te
brengen dat ze echt zijn.
- Mooie kaart, Friso!
- Mooi, hè? Een helemaal gaaf exemplaar, driehonderd jaar oud.
- Hoe kom je eraan?
- Bij een stalletje langs de Seine gekocht. Raad eens wat ik ervoor betaald heb?
- Nou, een gulden of tachtig, denk ik.
Hij lacht enigszins kwijnend. - Hoe weet je dat zo precies? Had je zeker al gehoord,
heu, heu. Die koopman vroeg eerst twintigduizend francs, maar toen ik vertelde dat
ik in Suriname geboren ben, deed hij de helft eraf. Aardig hè?
Hij filosofeert: - Dat vind ik altijd weer zo sympathiek van die Fransen! Het
menselijke element telt altijd bij ze mee!
- Nou ja, je weet toch dat die kaarten namaak zijn?
- Namaak?
- Natuurlijk. Zie je toch zo aan het papier. Voel anders maar met je vingertoppen.
Echte oude kaarten zijn altijd gravures, je kunt de lijntjes voelen. Dit is offsetdruk.
- Och kom.
Hij kijkt op zijn polshorloge: - Het is half een. Wij kunnen zachtjesaan wel
aanstalten maken.
Hij schuift zijn stoel achteruit. Ik weet precies wat hij nu gaat doen. Hij trekt een
bureaula open en neemt een vel papier. Dit draait hij heel handig tot een puntzakje,
zoals de verkopers van gepofte kastanjes dat doen met een stuk krant. In het puntzakje
schudt hij zijn asbakje leeg, sluit het zakje en gooit het in de papierkorf.
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- Zo. We gaan maar.
In Nederland hoeven de kooplui geen zakjes te vouwen. Rijk land nog altijd. Zelfs
de straatventers hebben fabriekmatig in elkaar geplakte zakken van sterk, nieuw
kraftpapier. Nee, het maken van puntzakjes heeft Friso in Parijs geleerd, dat zal
niemand hem kunnen afstrijden. Maar Frans spreken doet hij niet, toneelstukken kan
hij niet volgen, al gaat hij wel eens naar een groot succes om het tegendeel te bewijzen.
Bij hem thuis komen alleen Nederlandse collega's over de vloer en hij verveelt zich
dood in Parijs, als elke Nederlandse diplomaat. Ik zal in Assen blijven zitten tot ik
over dertig jaar pensioen krijg, als ik voor die tijd niet zwakzinnig geworden ben
van melancholie, of luminal heb ingenomen. Maar Friso zou dolgelukkig wezen op
een kantoor in Den Haag; hij heeft heimwee naar Paramaribo, een provincieplaats
die niet groter dan Assen is.
De aanstalten zijn gemaakt, bijna.
Friso loopt naar het raam, stelt zich op achter een Chippendale-fauteuil en legt
zijn handen op de rug van de stoel. Met samengeknepen ogen kijkt hij naar de twee
andere stoelen, naar de ene links van hem, naar de andere, tenslotte naar de stoel die
hij vasthoudt. Het puntje van zijn tong glijdt over zijn onderlip. Ik zie hem de hoeken
van de driehoek berekenen, maar er schijnt niets aan hun volkomen gelijkheid te
mankeren. Hij trekt zijn handen terug, houdt ze een ogenblik in de lucht of hij een
bezwering uitspreekt, draait zich dan om.
Wij gaan de kamer uit.
De portier houdt de buitendeur voor ons open.
Het portier van de auto valt dicht en duwt de dure geur van de bekleding in mijn
neus. Ik zeg niets meer en Friso ook niet.
Otto Verbeek schreef tien dagen voor hij stierf in zijn dagboek...
Wij slaan een paar hoeken om, rijden door het Bois (het Bois!) en er is nog aldoor
niets gezegd, want behalve naar het welzijn van de familieleden vraagt Friso nooit
ergens naar. Ondanks alles is zijn zwager een schrijver waarover in Nederland dikwijls
grote stukken in de kranten staan. Vroeg hij tenminste nog maar of ik nog wel eens
wat schreef, de meest vervelende vraag die er
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bestaat, maar zelfs dat vraagt hij niet. Om te praten moet ik dus iets vragen aan hem
en ik heb daarbij altijd het gevoel, dat hij het daarop toelegt, of hij vindt dat ik
nieuwsgierig moet zijn naar zijn wedervaren, er daarbij goed van doordrongen dat
wat er met mij gebeurt, voor hem totaal geen belang heeft.
- Houd je deze auto nog lang?
- Natuurlijk. Ik heb hem vorige maand ingeruild. Heeft mama je dat niet verteld?
Hij ruilt elk halfjaar zijn auto in, d.w.z. koopt een nieuwe belastingvrij en verkoopt
de oude met winst.
- Kun je zo'n Talbot gemakkelijk kwijtraken?
- Heu, heu! Mijn garagiste vraagt er gewoonweg om! Als een Fransman een nieuwe
kopen wil, moet hij wel twee jaar wachten. Ik krijg dus voor de oude een prijs die
ongeveer tien procent boven de nieuwprijs ligt en dan koop ik een nieuwe waar ik
dertig procent minder voor betaal dan een Fransman. Heu, heu...
- Hoef jij dan niet te wachten, als je een nieuwe koopt?
- Diplomaten staan permanent op de wachtlijst, heu, heu.
Otto Verbeek schreef tien dagen voor hij stierf in zijn dagboek: ‘Gide was rijk en
hoefde niet voor geld te schrijven, zoals ik. Deze gedachte onmiddellijk doorzien als
ressentiment en daardoor reeds humoristisch geworden.’
Inderdaad! Humoristisch! De grote buitenlandse heilige Gide mag niet benaderd
worden in termen als ‘teveel geld’. Dat komt niet te pas! Sim, sala, bim! Ressentiment,
daar heb ik jou! De Duivel is afgewezen, zielsrust herneemt zijn rechten. We kunnen
weer lachen.
Ikzelf, als ik Friso zo hoor, ik vind dat er voor mij niets te lachen valt. Nam hij
tenminste maar de moeite mij te vleien. Of had hij op zijn allerminst de goede smaak
zijn mond dicht te houden over zijn transacties met de belastingen, de huur van zijn
huis: 2000 gulden per maand die hij zelf niet hoeft te betalen, zijn auto, zijn salaris
dat hij in Nederland onaangetast op een bank laat storten, hier alleen levend van de
representatiekosten; zijn radio, tv, koelkast, bordenafwasmachine, die hij tegen
inkoopsprijs uit Nederland laat komen, belastingvrij.
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Te bedenken dat ik, behalve tijd te hebben om te schrijven, ten minste mij voor de
afwisseling ook eens zou kunnen amuseren, terwijl Friso de hele dag niet alleen niets
doet, maar nog niet eens tevreden is.
Het Bois is voorbij. We rijden een tunnel door en komen op de straatweg naar St.
Cloud. Ik stel Friso een vraag over zijn cocktailparty's. Intussen denk ik aan de harde
denker Chamfort met wie Verbeek zich zo verwant voelde. Toen de politie van
Robespierre Chamfort kwam halen, greep hij een pistool, schoot zich de neus af en
een oog uit, maar hij was niet dood. Hij pakte zijn scheermes, probeerde zich de
halsslagader door te snijden. Mis. Hij sneed in enkels en polsen, stak het mes in zijn
borst, maar raakte het hart niet. Het bloed stroomde onder de deur door van de kamer
waar hij zich opgesloten had. Drie weken later was hij weer op de been. Dat komt
ervan als je onhandig bent, zei hij. Ten slotte stierf hij aan de syfilis waarmee hij al
dertig jaar had rondgelopen.
Plotseling steekt Friso zijn linkerarm uit terwijl hij vaart mindert. Alweer een tic:
hij houdt zijn hand voor mijn borst, hij is bang dat zijn mede-passagier met het hoofd
door de voorruit zal vliegen. Wij slaan linksaf, een smal straatje in. Hoge muren met
wingerd en klimop.
Friso's huis is eigenlijk een klein jachtslot en heet Le Prieuré.
Deze naam staat, omringd door roze bloesempjes, op een émaille bordje onder de
zware gesmede trekker van de bel. Je kunt het huis van de straat af niet zien, zo hoog
is de muur.
Friso maakt de deur open en ik loop het voorplein op dat met grote keien is bestraat.
Daisy komt naar buiten, haar eerste blik geldt mijn rechterhand, of ik geen bloemen
voor haar meegebracht heb of nog liever iets om te snoepen. Maar ik ben blut. Ik
heb zin het haar toe te schreeuwen. In plaats daarvan ren ik naar haar toe, sla mijn
armen om haar heen en zeg: - Dag allerliefste Daisy! Je bent alweer vijf jaar jonger
geworden!
Wij kussen elkaar langdurig en herhaaldelijk op vier wangen en ik voel aan haar
billen of zij al een korset met baleinen draagt, want zij eet te veel.
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- Hoe gaat het met Monica? vraagt Daisy.
- Merci. Ik hoor dat jij een nieuwe keukenmeid hebt. Een cordon-bleu.
- Praat me er niet van!
- Adèle kookte anders ook heerlijk.
Friso: - Een cordon-bleu mag geen margarine gebruiken, wist je dat?
Daisy: - Heb je misschien zin eerst in het bad te gaan, Richard?
Zij lacht met een blik van verstandhouding. Zij vindt wat zij mijn escapades noemt,
interessant.
- Wonen de Jenny's hier nog altijd?
- Hij komt nooit meer. En van haar hebben we geen last.
Ik hang mijn jas in de garderobe en loop door de met moquette belegde gangen;
aan de muren oude schilderijen (echte), bij de huur van het huis inbegrepen, net als
de Louis XVI spiegels en de vergulde lampornamenten (de l'époque).
De Jenny's zijn een Amerikaanse diplomaat en zijn vrouw, die om een of andere
reden op de zolder logeren mogen. Ik ben altijd nieuwsgierig naar ze, zonder ooit
kennis met ze te hebben gemaakt. Ik weet alleen dat de vrouw nooit uit huis komt.
Ze is een concertpianiste, wel goed, maar niet goed genoeg. Daisy vertelt dat ze de
hele dag in bed blijft liggen; leest per etmaal twee pocketboekjes; rookt drie pakjes
sigaretten; speelt 's middags twee uur piano; slaapt bijna nooit. De man is er met een
ander vandoor.
Op de bovengang maak ik de deur open naar de zolderverdieping. De trap achter
de deur ligt vol pocketboekjes, honderden meer dan verleden jaar: hoge stapels tegen
de muren, drie rijen dik. Het is onmogelijk twee voeten naast elkaar op de treden te
zetten. Ik pak een van de boekjes op: een gangsterverhaal. Ze leest nog steeds
hetzelfde genre. De naam van de schrijver heb ik nooit gehoord. Mijn ogen klauteren
langs de ruggen van de boekjes: allemaal schrijvers die ik niet ken. Hele series
trouwens die in Europa misschien nooit geïmporteerd zijn. Ik luister een ogenblik,
maar hoor geen enkel geluid van boven komen.
Dan ga ik de badkamer binnen. Aan een knop hangt - laat
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Friso het niet zien - een beha van Daisy. Of zij onzichtbaar onder de douche staat;
negatieve aanwezigheid van blote Daisy. Grote cups, minstens E of F. Ik laat het bad
vollopen en kleed mij uit. Van jongsafaan geobsedeerd door zelfmoord in een bad.
Er zijn twee vaste wastafels van zwart marmer, een rij flessen onder de spiegels is
gerangschikt of het een kappersétalage was: alle flessen met parfum, haarwater,
lichaamslotions, eaux de cologne, after-shave en pre-shave, ontharingsmiddelen en
deodorants staan nauwkeurig op gelijke afstanden van elkaar, gerangschikt naar
afnemende grootte. Vierkante flessen maken een hoek van 45 graden met de
achterwand. Dit doet Friso alle ochtenden voor hij de deur uitgaat.
Stoom inademend door mijn mond, lig ik in het water tot mijn kin. Toen ik
tweeëntwintig was, schreef ik mijn eerste roman; over een vrouw, die zich de polsen
opensnijdt in het bad. Hij stierf als een Romein... maar in werkelijkheid braakte hij
luminal als een lerares die een week over tijd is en geen raad meer weet. Chamfort
zei: ‘Ter ere van Seneca heb ik mij de slagaders willen opensnijden. Maar hij, Seneca,
was rijk. Hij had alles wat hij wenste, een goed warm bad, alles. Ik ben een arme
donder; ik heb mij verschrikkelijk pijn gedaan en kijk, nog ben ik niet dood.’
Ressentiment... Wat is er humoristisch aan? Ik weet dat ik maar eenmaal leef en
dat alle tijd die ik verknoei met niet te hebben wat ik nodig heb, nooit of nimmer kan
worden goedgemaakt. Wat valt daar godverdomme om te lachen?
Als wij ons niet meer hoeven te schamen voor de seksualiteit, is daarom het
ogenblik gekomen dat wij de ressentimenten met vijgebladen moeten bedekken?
Mensen die ik luidkeels hoor kankeren op joden of negers kan ik ter plaatse
doodtrappen, spontaan. Maar dat is iets anders, dat is alleen omdat ik niet in groepen
denk, hoeveel individuen ik ook haat. Wie scheldt op joden, negers enz. die is niet
alleen een imbeciel die in groepen denkt, maar verwacht bovendien zijn redding van
zijn eigen groep. Onbetwistbaar teken van onherroepelijke middelmatigheid.
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Friso schenkt een borrel in de bibliotheek, zelf drinkt hij sinaasappelsap. Jammer
voor hem, drank krijgt hij gratis, of nagenoeg van de Amerikanen.
Hij zit voortdurend aan de vouw van zijn broek te plukken.
De stoelen staan nauwkeurig op de hoeken van een kwadraat. De bibliotheek is
verder voorzien van een antiek spinet waar niemand op spelen kan en lege antieke
boekenkasten, want boeken heeft Friso niet. Of, ja toch, weggedrukt in een hoekje,
de Mémoires van Winston Churchill, maar dat is alles. Waar zou hij mijn boeken
bewaren? Ik zie ze nergens. Denk er liever niet over na, beste Richard, ga niet op
onderzoek uit. Bij Karl logerend, heb ik eens mijn dissertatie, die in de winkel f 48,75
kost, naast de vuilnisbak teruggevonden op een hoop oude kranten. In zulke gevallen
schiet er niets anders op over dan te denken: het is van jaloezie. Hij kan het boek
niet langer zien, omdat hij het zelf nooit zover heeft gebracht. - Schrale troost en
misschien niet eens waar... Karl jaloers? Zijn inkomen is tienmaal zo groot als het
mijne.
Friso houdt mij een sigarenkistje voor. Op een laag tafeltje ligt de Monde van
gisteren, band er nog omheen, ernaast het Handelsblad, opengevouwen.
- Zeg Friso, je kunt beter de NRC lezen! Dat is ook een heel nette krant, maar die
schrijft iets minder haatdragend over mij.
Nee natuurlijk. Doet hij niet. Hij is een van die mensen zoals ik ze bij dozijnen
ben tegengekomen, die in geen geval iets doen waar ik op aandring. Ligt het aan
hen? Aan mij? Raadsel. Ik zou een psychologisch instituut aan het werk moeten
zetten om er achter te komen waarom sommige mensen altijd nee zeggen op mijn
redelijkste voorstellen, alleen omdat ik erover gepraat heb. Een van die raadselen
die je moet meenemen in het graf. Een van die altijd terugkerende ongelukken, waar
je niet in staat bent een remedie tegen te vinden.
Ik zit met mijn sherry in de hand. Aan de kinderen heb ik soms zo'n hekel, dat ze
nauwelijks voor mij bestaan, al maken ze lawaai genoeg. Daisy en Friso vertellen
over de cordon-bleu. Dat Adèle weggegaan is omdat zij een verhouding is begonnen
met
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een chauffeur die haar onderhoudt. Dat zij toen een cordon-bleu konden krijgen, de
Spierenburgs hebben er ook een. Maar het bleek dat een cordon-bleu geen margarine
in het eten mag doen en daar heeft Daisy bezwaar tegen.
- De kinderen proeven het verschil toch niet!
- Daisy ook niet, heu heu.
- Nou maar ik heb nog geprobeerd haar te vermurwen. Ik heb gezegd dat ik het
aan niemand vertellen zou en dat wij maar een eenvoudige Hollandse familie waren
en dan komt het er toch niet zo op aan, maar nee hoor...
Daisy is nu op het idee gekomen de margarine over te pakken in wikkels van
natuurboter, maar de moeilijkheid is dat in Frankrijk de boterpakjes een ander model
hebben dan de margarine die in grote dobbelstenen wordt verkocht. De oplossing
ligt voor de hand: Hollandse margarine laten komen en dan de wikkels...
- Wat eten wij vandaag? vraag ik.
- Artisjokken en daurade, zegt Daisy, jouw lievelingsgerecht.
Neemaar! Zij heeft iets dat op mij betrekking heeft onthouden, al is het dan maar
wat ik graag eet. Zij. Na het gesprek over de margarine word ik er bijna bedroefd
van. Juist zij is het die misschien zelfs wel eens aan mij denkt.
Daisy is hoogblond en aan de vette kant. Zij is de dochter van een bankier uit het
Gooi, kon niet goed leren, werd kraamverpleegster. Ging ‘uit kramen’, d.w.z. alleen
bij dure families. Ontmoette Friso bij Karl, toen Frieda haar tweede kind kreeg. Friso
was juist uit een Japans gevangenenkamp teruggekomen en al niet zo jong meer.
Het enige wat Daisy wil, zegt mijn schoonmoeder, is: hebben, hebben.
En het is waar: Daisy schrapt de pannen uit aan tafel of zij haar hele jeugd honger
geleden had. Als zij niets beters bij de hand heeft zelfs met haar vingers. Willen de
kinderen niet eten? Daisy lepelt hun borden wel leeg, smek smek als een beest uit
een stripverhaal.
Ik bekijk haar sensuele pruilmond, haar blauwe ogen staan of zij
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aan een stuk door von Kopf bis Fuss, maar op haar voorhoofd heeft zij een monsterlijk
paars litteken, overgehouden uit een auto-ongeluk met een vroegere verloofde - door
de voorruit geslagen met haar kop - en als het nog D-cups zijn zal ze wel gauw op
F-cups moeten overgaan. Het hele alfabet zal zich aan haar boezem koesteren. Ik zou
haar nu al niet graag in het bad zien.
Soms vraag ik mij af of zij Friso wel trouw is. Ik zou het al lang geprobeerd hebben
als ik me van eventueel succes een pleziertje voorstelde.
Wij eten de artisjokken en de daurade en na het eten loop ik de tuin in. Een tuin met
achterin een vijver; geschoren hagen; gebarsten beelden; paden met marmerplaten
belegd. Gelukkig zijn de kinderen mij niet achterna gekomen. Ik haal diep adem.
Stilte. Plotseling begint hoog in het huis mevrouw Jenny te spelen, een stuk van Erik
Satie. De lucht wordt steeds helderder, ik kan geen stap meer verzetten, omdat ik
naar de muziek moet luisteren. Eindelijk, eindelijk eens iets horen wat je niet alle
dagen te horen krijgt! Het lijkt een teken, het lijkt ermee verband te houden dat ik
nu juist in deze tuin sta. Ik voel mijn ogen vochtig worden, ik voel mij als een
gevangene in een ondergrondse kerker, die een kort ogenblik naar buiten kijken mag.
Soort muziek die mij niet veel zou zeggen als ik er een grammofoonplaat van had,
maar mij nu in de oren klinkt als het bewijs dat dit huis, deze tuin, van mij hadden
moeten zijn. Van mij, voor altijd van mij. Niet van Friso en Daisy. Of dat ik in elk
geval op hun zolder zou moeten wonen, bij Eleanor Jenny, om naar de muziek te
luisteren, op een divan te liggen, sigaretten te roken, twee pocketboekjes per dag te
lezen en nooit meer te slapen.
's Middags rijdt Daisy mee naar de stad, zet Friso af bij zijn kantoor, zij mag de
wagen houden. Friso leent mij 2000 francs.
Wij rijden door naar Montparnasse en gaan zitten bij de Closerie des Lilas, waar
zij met Friso wel nooit zal komen. Als een toerist uit een autobus op all-included-tour,
die twintig minuten mag blijven, kijkt zij om zich heen.
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- Heb je het nu echt naar je zin, Richard, in zo'n hotelletje hier in de buurt?
- Och, als ik voor die paar dagen bij jullie was, dat zou zo lastig wezen.
- Hoe kom je erbij?
- St. Cloud is zo ver weg, weet je, dat is ook een bezwaar, vooral 's avonds. De
laatste trein gaat om half een.
- Ja, ja...
Zij lacht als wist zij een pikante reden waarom ik liever in een hotel ben. Zij weet
niet dat Friso mij vanochtend heeft opgebeld om te vragen of ik kwam - op een toon
of hij mij onder curatele wilde stellen.
- Laten wij de Boulevard Raspail oprijden, zeg ik, ik wil kijken of er iets is in dat
theater waar ik twee jaar geleden geweest ben.
- Welk theater?
- Théàtre de Babylone; ik heb er toen een stuk van Ionesco gezien.
Ik kwam er op een middag toevallig langs. Het stuk was Comment s'en débarasser.
De naam Ionesco had ik nog nooit gehoord. Hoe raken we het kwijt. Ik voelde dat
ik hier naartoe moest.
's Avonds stelde ik Friso voor er samen heen te gaan, maar Friso zei: - Als je uit
wil, waarom dan niet naar de Moulin Rouge, die is pas heropend.
Ik drong aan, voornamelijk omdat ik geen geld had en vanwege de auto. Maar hij
leende mij 2000 francs en wilde mij niet eens even wegbrengen.
Wachtend in het zaaltje tot de voorstelling begon, bedacht ik plotseling dat ik dat
jaar 33 jaar oud moest worden (‘the age of Christ crucified’ - Henry Miller) en dat
het ouder worden mij het gevoel gaf van iemand die tegen zijn zin steeds verder naar
de saaie buitenwijken van een stad verdreven wordt. Dit bedacht ik voor het stuk
begon, waar ik niets van afwist. Het was de première.
Het stuk: een echtpaar heeft al vijftien jaar een lijk in huis. Lijk groeit voortdurend,
verjaagt hen uit de ene kamer na de andere. Ook beginnen er overal paddestoelen te
groeien, giftige
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paddestoelen, anders zouden ze er nog een handeltje in kunnen beginnen. De man
is toneelschrijver, maar knoeit al vijftien jaar aan dezelfde volzin. Hij is altijd moe.
Zijn vrouw werkt: achter op het toneel staat een kleine telefoon-centrale, die tijdens
de kantooruren begint te bellen. De vrouw zet dan een hoofdtelefoon op en brengt
verbindingen tot stand. Symbolische prostitutie. In de zijkamer groeit het lijk met
schokken die een geluid maken of er een zware kast verschoven wordt. Om de beurt
gaan de man en de vrouw ernaar kijken. Daarbij voeren zij het soort ruzieconversatie
dat ik van mijn ouders zo goed ken.
Al vijftien jaar gaan zij met niemand om en komen het huis niet uit. Een postbode
belt aan met een brief, maar in doodsangst weigeren ze de brief, al is deze goed
geadresseerd. Eindelijk barsten de deuren van de zijkamer open en twee voeten, groot
als theekastjes schuiven naar binnen, de punten van de schoenen omhoog. De man
zet zijn stoel onder een van de voeten, heeft nu zelf geen stoel meer om op te zitten
schrijven. Excuus.
Hoe is het lijk in huis gekomen? Ze denken: een kind dat de vrouw niet heeft
willen hebben. Of een jongeman die door de echtgenoot ervan verdacht is de minnaar
van zijn vrouw te zijn. Als steeds zoekt hij de meest optimistische oplossing. Maar
de vrouw zegt: Als het mijn minnaar was, waarom heb je jezelf dan niet, vijftien jaar
geleden, onmiddellijk aangegeven? Crime passionnel! Vrijspraak! En wij zouden
van het lijk verlost geweest zijn.
In het tweede bedrijf liggen de benen van het lijk door de hele kamer, maar ze
groeien nog steeds. Ze zijn bekleed met grijsgestreepte stof, als de broek van een
jacquetcostuum. De pijpen zijn onder de voetzool bevestigd met sous-pieds. De man
loopt met een duimstok rond om te meten hoeveel het lijk groeit.
Ze besluiten het 's nachts het raam uit te werken en te laten verdwijnen in de Seine.
Dit alles onder de gebruikelijke ruzies.
In afwachting van het middernachtelijk uur, volgt een soort droom of iets wat
mogelijk het toneelstuk van de man zou hebben moeten worden. De echtgenoten
draaien met de ruggen naar elkaar toe in het rond, de man praat over het licht van de
sterren en de maan, de vrouw over het verloren leven en de dood.
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Na eerst de schoenen nog even te hebben afgestoft, duwen ze de benen het raam uit.
De benen zijn meters en meters lang. Het kost bovenmenselijke inspanning, ten slotte
gaat het niet verder: de voeten staan beneden op het trottoir, terwijl de romp nog
aldoor in de zijkamer ligt. De man stapt uit het raam en klimt langs de benen naar
beneden. Het lijk wordt als een lintworm uit het huis getrokken.
Politie en buren gaan zich ermee bemoeien. Agenten blazen op hun fluiten. De
man sleept het lijk over straat, aangemoedigd door de vrouw vanuit het raam. De
agenten kunnen hem niet te pakken krijgen want hij vaart plotseling ten hemel. De
vrouw roept hem toe weer naar beneden te komen: met de politie zal immers wel
een schikking zijn te treffen. Maar hij kan er niets aan doen. ‘Het komt van de wind,
Madeleine!’
Er zijn zes dikke boeken van mij uitgegeven. Maar hoe kan ik bewijzen dat ik niet
al vijftien jaar aan de eerste zin bezig ben?
Daisy stopt bij de Rue de Babylone.
Ik kan het kleine theater niet terugvinden.
- Het is zeker opgedoekt, zeg ik tegen Daisy, er konden maar 210 personen in dat
zaaltje. Ionesco is ondertussen wereldberoemd geworden.
- Ach zo?
Zij zegt het op de toon waarop ze altijd tegen mij praten als ik het over iets heb
dat mij werkelijk interesseert. Een toon alsof zij denken: weer iets geks van Richard.
Waarom haar dat ook zeggen? Het toneelstuk navertellen? Wat doe ik hier ook
met haar?
Wat zou er veranderen als ik altijd alleen was, inplaats van meestal, zoals nu?
Het vreemde is dat ik een leven leid van niemendal en dat ik die gedachte toch
bijna elke dag weer kan herkauwen of het een gloednieuwe gedachte gold.
Als wij weer in de auto zitten, zeg ik:
- Het zou mij iets waard wezen in Parijs te wonen.
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- Dat gaat op den duur ook geweldig vervelen, hoor.
- Mij niet. Al was het maar bij jullie op zolder, zoals de Jenny's.
- Maar Richard, je hebt toch een mooie baan in Assen en trouwens je weet het
nooit.
- Ik had liever geen baan. Het was iets anders toen ik nog niet wist dat ze mij
zouden tegenwerken omdat ik schrijf.
Ik zou liever alleen schrijven.
- Daarvoor hoef je toch niet in Parijs te wonen?
- Natuurlijk niet. De beste boeken zijn misschien geschreven in de gevangenis,
dus waarom niet in Assen. Maar de vraag is of ik noodzakelijkerwijs altijd moet
leven in een omgeving die mij niets zegt, niets.
- Maar je kunt toch schrijven?
- Ik heb altijd mijn plezier moeten vinden in omstandigheden die niemand plezierig
vindt.
- Dat verandert nog wel eens. Daar ben ik van overtuigd.
- Waarvan ben je overtuigd?
- Je zou wel gek wezen als je je kansen vergooide. Kijk eens naar Adam!
Adam! Adam is een andere zwager van mij. Laten wij eens naar hem kijken. Adam
schreef verzen op zijn zeventiende jaar, liet ze bundelen, geeft ze nog altijd links en
rechts cadeau met eigenhandige opdrachten. Is overigens professor te Delft, in de
bedrijfspsychologie van de niet-Europese cultuurgemeenschappen!
Adam reist de hele wereld af op kosten van een supra-nationaal lichaam, de Unicon,
om de onderontwikkelde gebieden op de hoogte te brengen van de
bedrijfs-psychologie.
Zijn honoraria liggen in de orde van grootte van 5000 dollar per maand,
belastingvrij en ook verder alles vrij, vrij, vrij. Zeeën van tijd, maar publiceren doet
hij niets. Adam is zo hoog gestegen dat hij elk ogenblik als minister kan eindigen.
Hij weegt tweehonderd kilo en moet dieet houden. Uit hoofde van zijn positie kunnen
in het openbaar alleen nog de allerkolossaalste gemeenplaatsen over zijn lippen
komen: een atoomoorlog zou de ondergang van de gehele mensheid kunnen betekenen,
of: de enige mogelijkheid om oorlog te voorkomen is het vestigen van
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een wereldorde gegrondvest op rechtvaardigheid, of: rassendiscriminatie verhindert
een goede verstandhouding tussen de volkeren.
Het soort uitspraken dat in de kranten wordt aangehaald met bronvermelding, alsof
het opmerkelijke aforismen gold. Professor Adam gaf als zijn mening te kennen dat
bekrompenheid en engheid van blik geen uitzicht kunnen bieden in ons huidige
tijdsgewricht. Gezondheid en veiligheid gaan vóór luxe, aldus concludeerde Professor
Adam, op het door B.E.N.E.F.I.T. belegde symposion te Palmbeach, Buenos Aires,
Estoril, Taormina.
- Adam, zeg ik, als Adam eens toevallig niet de kans gekregen had te studeren en
hij moest schoenveters verkopen of zoute drop, zou hij evenveel geld hebben en
evenveel vrije tijd als nu. Maar schrijven zou hij niet.
- Wat doet dat ertoe! Het is beter dat hij niet schrijft als hij het toch niet blijkt te
kunnen.
- Waarom blijft hij dan zijn verzen cadeau geven? Ik zal je zeggen waarom. Omdat
alles wat hij doet een schertsvertoning is. Waarom wordt hij naar Egypte gestuurd
of India? Omdat anders de Russen iemand sturen, denken ze. En waarom zouden de
Russen niet iemand mogen sturen? Waarom, in godsnaam, moeten de
onderontwikkelde gebieden gered worden van het communisme? Ik zou zeggen: als
ze, inplaats van koloniën van Nederland of België te zijn, liever koloniën van Rusland
of China worden, laten zij hun gang gaan! Waar maken wij ons druk over? Wat heb
ik er in jezusnaam mee te maken? En wie denkt nu heus dat de onderontwikkelde
gebieden ons geloven? Dacht je dat ze denken dat de Europeanen en de Amerikanen
die zich daar eeuwenlang rijkgestolen hebben, nu alleen nog maar voor sinterklaas
willen spelen?
- Ja, maar Adam...
- Dacht je dat de onderontwikkelde gebieden werkelijk iets willen leren? Dat de
potentaatjes die daar de lakens uitdelen zich willen ontwikkelen? Onder hun ballen
gekriebeld worden, dàt willen ze!
Hier in Parijs vind je studenten uit Marokko, Madagascar,
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Congo. Ze mogen studeren wat ze willen. Ze zijn vrij. En wat studeren ze? Willen
ze landbouwscheikundige worden? Nee. Natuurkundeleraar? Nee. Rechten willen
ze studeren! Praatjes maken! En dan teruggaan! En dan zo gauw mogelijk minister
worden om zich op hun beurt rijk te stelen.
Waarom dacht je dat we Adam sturen? Omdat hij zo knap is? Oninteressant.
Degenen die Adam sturen zijn er niet werkelijk bij gebaat dat de onderontwikkelden
werkelijk iets leren. Ze sturen iemand die met niemand ruzie zal maken, niemand de
les zal lezen, al is hij daar eigenlijk voor gekomen. Iemand die de lokale machthebbers
van het ogenblik naar de mond kan praten, want dat is het enige waar het op aankomt,
nietwaar. Ze moeten met ‘het Westen’ praten en niet met de Russen. Ruzie moet
worden vermeden, strafwerk zal Adam niet laten maken, al heeft hij honderdmaal
gelijk. Daarom sturen ze Adam, tweehonderd vrolijke professorale kilogrammen.
En bovendien omdat hij niet helemaal blank is; anders kon hij wel ophoepelen. Geen
groter rassehaters dan onderontwikkelde gebieden.
- Geef ze ongelijk!
- Politiek gezien is het vergefelijk, maar wetenschappelijk is het onjuist. Er is maar
één wetenschap. Laat Adam het daar niet vertellen! Weet je wat Adam is? Een
geleerde? Nee, een politiek instrument. Een wetenschaps-beoefenaar? Nee, een fetisj.
Alleen omdat een idioot bedacht heeft dat het er wat opaan zou komen als de
onderontwikkelde gebieden onder communistische invloed zouden raken, wat
trouwens toch gebeurt. Of niet. Als ‘het Westen, morgen alle hulp aan de
onderontwikkelde gebieden staakte, dacht je dat de Russen die kwijlerige komedie
van ons zouden overnemen? Laat mij niet lachen. Ze zijn in China al aardig op weg
hun eigen graf te graven.
- Maar Richard.
- Nergens ter wereld willen de mensen in het algemeen iets leren. Psychologen
hebben uitgerekend dat 40 procent er te dom voor is, trouwens. Ga maar na: in ‘het
Westen’ heeft het ook tweeduizend jaar geduurd voor iedereen kon lezen en schrijven
en bijna de helft leert het maar gebrekkig.
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- Jij zegt de verschrikkelijkste dingen.
- Vind je? Ik heb alleen verstand van verschrikkelijke dingen. Misschien als ik bij
jou op zolder woonde, dat ik dan ook verstand van minder verschrikkelijke dingen
zou krijgen. Als ik elke dag jullie tuin zou zien. En jou!
Ik lach luidruchtig en opzettelijk. Eigenlijk heb ik zin te schoppen, maar waarom
het interieur van de auto beschadigen?
Ik vervloek mijzelf dat ik die zolder niet minder dan tweemaal ter sprake heb
gebracht, terwijl ik gemakkelijk kan begrijpen dat het voor een Nederlandse dame
als Daisy veel interessanter is een mislukte Amerikaanse pianiste op zolder te houden
in plaats van mij.
's Avonds blijkt dat Friso ook de volgende dag naar Holland moet. Met het
vliegtuig? Nee, het is ditmaal beter als hij met de trein gaat. Hij moet op de terugweg
iets zwaars meenemen.
Ik vraag maar niet of het de margarine is.
- Gezellig! Dan kunnen jullie samen reizen! zegt Daisy.
De trein rijdt weg. Friso en ik wuiven naar Daisy en de kinderen. Wij wuiven ieder
uit een ander raam.
Als ze uit het gezicht zijn, ga ik zitten, in de lege tweedeklas-coupé.
Verderop in dezelfde wagon zit Friso in een lege eersteklascoupé.
Ik sla een pocketboekje open, weggepikt van de zoldertrap, maar na een kwartier
kan ik mijn hoofd niet houden bij wat ik lees. Straks zal Friso wel hier komen, voor
de gezelligheid. Maar hij blijft lang weg. Wat is er aan de hand? Het lijkt of ik mij
begin op te winden.
Mogelijk is het de beste oplossing dat Friso in een eersteklas-coupé zit en ik in
een tweedeklas-coupé, als wij elkaar feitelijk niets bijzonders te zeggen hebben, maar
toch, maar toch, het is niet in orde. Wat heb ik hem, goedbeschouwd, misdaan?
Informeer ik niet gewillig naar zijn auto's? Zijn cocktailparty's? Heb ik ooit tegen
hem gezegd wat ik, door zijn gedrag tegenover mij, langzamerhand ben gaan denken?
Vroeger sloofde ik mij
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uit zijn vriendschap te winnen. Eigenhandig heb ik een schommel voor zijn kinderen
gemaakt. Oom Richard de kindervriend! Ik was blij in Parijs tenminste een familielid
te hebben.
Ik ontmoette hem voor het eerst in de nachtclub ‘Monseigneur’ waarheen hij Monica
en mij ontboden had. Een gelegenheid waar, belicht door blauwe lampen die in de
glazen bladen van de tafeltjes gemonteerd zijn, veertig zigeuners rondlopen met valse
violen. En ook veertig kellners die halfvolle champagneflessen uit de koelers rukken
en vervangen door nieuwe. Aan de uitgang staan vijf chasseurs die elk op 200 francs
fooi rekenen en in een vitrine ligt het gastenboek, opengeslagen bij de handtekening
van de Hertog van Windsor! En de handtekening van de Hertogin van Windsor!!
Ik was toen veel armer dan nu, maar ik had een nieuw pak aan en een schoon wit
overhemd. Omdat Monica zegt dat ik, als ik vreemde mensen ontmoet, altijd een
gezicht zet of ik denk: ik wou dat jullie door de grond zonken, had ik twee
benzedrine-tabletten ingenomen. Om wat opgewekter, praatlustiger te zijn, om niet
mijn onbehagen over te brengen op de omgeving. Aan mijn goede wil heeft het niet
gemankeerd.
Maar ik zat er nog geen vijf minuten, of ik voelde dat het niets zou worden. En
dat kwam door Friso.
Heu, heu. De wederzijdse antipathie kwam uit het tafeltje omhoog met het blauwe
licht en bleef hangen als een nevel.
De actieve, maar in zijn bijzijn onderdrukte minachting van mij voor hem, en de
ongeïnteresseerde, vanzelfsprekende minachting van hem voor mij.
Maar hij is begonnen. Waarom zou ik begonnen zijn? Iemand zo alleen als ik, op
het punt te trouwen met een vrouw die een uitgebreide familie heeft waaraan zij
gehecht is, waarom zou die niet denken: al worden het geen vrienden met wie ik van
gedachten kan wisselen, ik kan toch zorgen dat wij elkaar met genoegen spreken,
elkaar helpen als het nodig is, elkaar in vertrouwen kunnen nemen.
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De trein is al twee uur onderweg. Ik sta op en loop naar de w.c. Langs de coupé
waarin Friso zit komend, zie ik hem. Hij ziet mij niet. Hij leest niet, doet niets, kijkt
naar buiten. Ik maak mij gauw onzichtbaar.
Met twee handen plukt hij aan de vouw van zijn broek. Misschien is hij bang vies
te worden in een tweedeklascoupé! De arme dwangneuroticus! Hij houdt zijn arm
voor de borst van zijn medepassagier als hij remt, terwijl Daisy allang met een ander
door de voorruit is gevlogen!
Ik kan het niet helpen, maar de reden waarom hij de pest aan mij heeft, laat mij
niet los. Houdt hij niet van mijn boeken? Hij heeft ze nooit gelezen, vrees ik.
Maar al had hij ze nooit gelezen, hij zou ze, omdat ik zijn zwager ben mooi vinden,
als hij maar niet de pest had aan mij.
Is hij jaloers? Hij zou niet met mij willen ruilen.
En al was hij jaloers, dit zou toch niet hoeven in te houden dat wij in twee
verschillende coupé's, allebei leeg, zes uur lang in dezelfde trein zitten.
Het moet, hoe ik het ook wend of keer, iets anders wezen, iets waar ik niets aan
kan doen, een soort krankzinnigheid van hem waar ik medelijden mee hebben moet.
Misschien, denk ik nu, misschien heeft in zijn jeugd een jongen die blanker was
dan hij, hem wel eens uitgescholden voor vuile rotnikker. Hij is het al lang vergeten,
maar rangschikt elke ochtend de flessen in de badkamer en wreekt zich op elke blanke
die hij ontmoet.
Friso is op zijn twaalfde jaar naar Holland gekomen, waar geen rasproblemen
bestaan en niemand hem voor een ‘neger’ zal houden. Hij is in het Studentencorps
geweest, voor de oorlog, lang voor de oorlog in de roaring twenties. 's Zomers ging
hij paardrijden op een Hongaars landgoed, hij deed acht jaar over zijn studie die
eigenlijk maar vier jaar duurt. Hij kreeg een goede baan op Java. Hij heeft in een
Japans kamp gezeten, dat is waar, maar daarover klagen doet hij nooit. Hij heeft er
zich de tijd gekort met het leren van Spaans. Daarom is hij na de oorlog uitgestuurd
naar Havana, naar Chili. Eigenlijk kent hij nauwelijks
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Spaans, maar wie let daarop. Toen ik vorig jaar uit Madrid terugkwam en hem vertelde
dat ik bij een stierengevecht ‘Sol y Sombra’ had gezeten, hield hij bij hoog en bij
laag staande dat het ‘Ombra’ moest zijn, i.p.v. ‘Sombra’. Op die manier ken ik ook
Spaans, maar ik zou er niet in slagen mij te laten uitsturen naar Havana of Chili. Ik
ben niet in het Studentencorps geweest, ik heb nooit paardgereden op een Hongaars
landgoed.
Ik ben verlegen, een barbaar, gefrustreerd; zelfhaat; nihilisme; complexen;
ressentimenten! Ik ben behept met alles wat de paedagogen veroordelen. Oud nieuws,
sufferds! Ik twijfel er niet aan. Maar Friso dan?
Ik herinner mij nu een verhaal: toen hij op Java was, werkte in de stad waar hij
woonde ook een nicht van hem, een meisje dat door de wetten van Mendel veel
donkerder is uitgevallen dan de rest van de familie.
Wat deed Friso? Hij weigerde haar de toegang tot zijn huis. Want zijn blanke
relaties zouden anders...
Hoe reageert de familie op dit gedrag?
Ze vinden het normaal! De nicht zelf? Zij geeft Friso de familiekus als zij hem
ontmoet. Ook zijzelf vindt het waarschijnlijk normaal.
Ik weet soms niet wat mij misselijker maakt: de bloeddorst van de rassehaters in
de landen waar verschillende rassen bij elkaar leven, of het zinledige gebazel van de
moraliserende vingerheffers in landen waar geen rassenproblemen zijn.
Met hoeveel genoegen in haar waarlijk guitige mulattenogen kan Friso's moeder
niet vertellen dat haar negermeid placht te zeggen: - Trouwen? Nooit! Want een
zwarte man wil ik niet hebben en een blanke man wil mij niet hebben.
Dat was pas een eerlijke lieve kamermeid, vindt mijn schoonmoeder. Zij stuurt
haar nog altijd een klein maandgeld. Mij houdt zij voor een communist. Mij stuurt
zij zelfs niets op mijn verjaardag. De kleur verbeteren is in het land waarvan een
nagemaakte kaart aan Friso's kamermuur hangt, een bekend voorschrift als het op
trouwen aankomt.
In Aulnoye zie ik hem toevallig twee minuten in de zijgang.
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Otto Verbeek. Onmiddellijk herkend als ressentiment en daardoor alleen al
humoristisch geworden.
Ik weet niet wat ik zeggen moet, ik heb geen neiging tot lachen, ik word overstelpt
door een ontzaglijk medelijden nu ik de kern van zijn krankzinnigheid geloof te
hebben gevonden. Hij neemt wraak, wraak op mij. Niet op de minister, niet op de
ambassadeur, niet op rijke Amerikanen, niet op al zijn chefs die even blank zijn als
ik, maar op mij, daar is geen risico aan verbonden. Hij neemt wraak op mij die over
ras nooit in andere dan natuurwetenschappelijke termen heeft gedacht. Het is normaal,
hij zou geen bestaan hebben als hij andersom deed. Ik kan hem geen ongelijk geven
in zijn keuze. Ze sturen hem naar Havana, Santiago of Parijs. Maar niet naar
Washington of Pretoria! Ik zou wel eens willen horen hoe dat geformuleerd wordt
in de bespreking waar ze uitmaken naar welke post Friso gezonden zal worden.
Waarschijnlijk zeggen ze: - Meneer Ruttenberg? Is dat niet onze specialist Spaans?
Wat moet die in Washington? Daar spreekt men toch geen Spaans? Heu, heu... En
kijken elkaar een ogenblik aan.
Ik heb medelijden met hem. Ik zeg een paar neutrale woorden en doe of ik de
situatie volstrekt niet vreemd of ergerlijk vind.
Wat denkt hij nu? Denkt hij iets? Mogelijk denkt hij: zo hoort het! Die zwarte
nicht immers, die doet ook of er aan zijn deur nooit een bordje ‘Alleen vir bijna
blankes’ heeft gehangen.
Wie weet wordt in zijn binnenste een heldensymfonie gespeeld. Wat kan het hem
schelen dat mijn naam in de kranten staat en de zijne nooit ergens is afgedrukt, of
ja, toch, in de Staatsalmanak, maar dan moet je wel lang zoeken? Hoe meer boeken
ik schrijf, hoe hoger mijn hoofd genoteerd wordt, hoe verder hij van mij af zal gaan
zitten.
In Rotterdam, waar ik moet uitstappen, loop ik naar zijn coupé. Ik blijf staan in
de deuropening. Hij staat op, komt naar mij toe. Hij vraagt of ik zijn gironummer
weet, waarop ik de geleende 2000 francs kan terugstorten. Ik weet het. Handen
schudden, tot ziens en groeten meegeven.
Als ik van de treeplank op het perron spring en rondkijk waar
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de uitgang is, merk ik dat ik de hele wagon langs terug moet lopen.
Friso zit voor zich uit te kijken. Hij ziet mij niet. Hij is geen ogenblik nieuwsgierig
geweest waar ik gebleven ben.
Wat moet ik nu doen als ik thuiskom, wat moet ik zeggen tegen Monica? In een
andere familie, een ander milieu, zou de belediging voldoende wezen om alle banden
te verbreken. Maar nu? Wie weet vindt Monica...
Een kwaadaardige gedachte komt bij mij op. Als ik zeg: - Monica, je broer en ik
zijn samen teruggereisd, maar hij in een eersteklas-coupé en ik tweedeklas...
Misschien, misschien zegt, misschien zegt Monica dan wel:
- Waarom zorg jij dan niet dat je ook eersteklas kan reizen?
Seneca had alles, een goed warm bad, toutes ses aises, maar ik ben een arme
donder.
Als ik op de trein naar het noorden zit te wachten, denk ik, vraag ik mij af, of ik
Monica nu geen onrecht doe, of wij voor zo'n antwoord al lang genoeg zijn getrouwd.
Ik zou het meest tactvol handelen door het helemaal niet te vertellen. Geen woord
erover zeggen. Geen voedsel verschaffen aan het lijk dat in de zijkamer ligt te wachten
tot het zijn voeten op onze stoelen leggen kan.
Maar eigenlijk weet ik het niet. Eigenlijk ben ik wel, eigenlijk ben ik wel bang
dat dit een van die dingen is, waar ik niet over kan zwijgen en dat ik mij bovendien
zou schamen voor liefde die ik zou kopen met tact.
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Hans Magnus Enzensberger
Schuim
Vertaling Hans Sleutelaar
no le bastó después a este elemento
conducir orcas, alistar ballenas,
murarse de montañas espumosas,
infamar blanqueando sus arenas
con tantas del primer atrevimiento
señas - aun a los buitres lastimosas -,
para con estas lastimosas señas
temeridades enfrenar segundas
góngora, soledades 1, 435-442

Gebruiksaanwijzing
1 dit gedicht is een gebruiksvoorwerp, geen geschenkartikel in beperkte zin.
2 onversaagde lezers wordt verzocht, dit gedicht hardop te lezen en wel zo luid
mogelijk, maar zonder te brullen.
3 het gedicht telt 274 regels. ik herinner de lezer aan lucretius, die van zichzelf
en zijn lezers 7415 regels eiste.
4 deze tekst is niet bestemd tot opwekking, verveelvoudiging en verspreiding van
ergernis. de lezer wordt beleefd verzocht te overwegen, of hij zal besluiten tot
bijval of tegenspraak.
5 politiek geïnteresseerden doen er goed aan, vooraan te beginnen en achteraan
te eindigen. voor de opvoeding van volwassenen, het vermaak en de bespreking
kan men volstaan met kriskras in het gedicht te bladeren. lezers met filosofische
neigingen wordt aangeraden in de kreeftengang te lezen, van achter naar voor.
6 het motto moet avantgardistische lezers afschrikken en benadrukken dat de
schrijver niets nieuws te zeggen heeft.
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ik ben verblind geboren, ogen vol schuim,
schreeuwend van verdriet, zonder de hemel te zien,
op die zwarte vrijdag, vandaag dertig jaar geleden.
schuim op de mond van de eeuw schuim
in de brandkasten jankend schuim
in de baarmoeders in de luxebunkers
schuim in de roze bidets
niets kan dat verzengen: het bloeit
het overwoekert het lichaam van de aarde
met razendmakend slijm: geen vuur geen zwaard
roeit dat uit, er is geen eind aan, werkelijk, niets
kan dat veranderen, geen overleg, geen bijl, geen list.
het is te zacht het welt op uit de afgrond
en schuimt en meesmuilt en schuimt
reik me de broederhand, jullie verraders,
bezaaid met wratten, granaatsplinters en briljanten,
bewoners van gore bijzinnen,
reik me je adamsappel voor een judasbeet,
je schuimende zeephart en de bankafrekening,
rooskleurig van hemoglobine: trek mij omlaag
dichter naar je toe, naar de andere poliepen
in het aardse slijk
ik sta hier dagelijks, een vuurvreter als jullie,
als de anderen: op mijn straathoek, van negen
tot vijf, en slik voor twintig gulden moeizaam
mijn eigen vuur, tot mijn knieën in de schuimende status quo
tussen carburateurs en verkeerslichten.
hoor!
wie roept uit het schuim godzijmetje?
wie zegt mij te hopen? en waarom hopen?
wie reikt mij de klamme broederhand?
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laat los, loslaten! ik hoor niet bij jullie,
ik hoor nergens bij: ik ben zomaar geboren
in het schuim van waterkanonnen, toevallig schreeuwend,
werkelijk alleen, zonder broers, verblind
op die zwarte vrijdag, in een roze bidet.
en waarom alleen en waarom roze en waarom
niet en waarom eerlijk gezegd
wie slikt niet zijn eigen vuur? wie
waadt niet door afgemaaide vingernagels?
wie heeft geen glibberige klausule in zijn kontrakt?
wie wil bevrijd worden en door wie? en waarvan?
wie slikt niet aan één stuk met de meeste hoogachting?
wie krijgt geen belastingaanslagen? wie heeft
geen angstkreet gehoord op de aandeelhoudersvergaderingen?
wie heeft geen luchtpijpen van plastic? nou dan
wie is ooit in een fabriek geweest? wie
stinkt niet uit zijn mond? wie
is niet gescheiden, en waarom niet?
wie stuurt geen prentbriefkaarten uit capri?
wie knoeit niet met zijn verleden?
wie spijt 't niet dat hij leeft? en waarom niet?
en waarom niet? wie zegt niet: enzovoorts?
en waarom zovoorts? wie roept om hulp?
en waarom hulp? en waarom waarom?
wie weet niet dat hij krepeert? maar wat dan nog,
daar ga je niet dood van! wie is geen tachist?
wiens mond wordt niet gesnoerd?
wie heeft geen ontsmet brein? maar waarom eigenlijk
waarom eigenlijk honoraria, en waarom niet?
vanwaar op vuilnisbelten pauwen
en mystieke rozen? en, eerlijk gezegd, waarom
waarom al dat schuim?
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uitgebluste vuurvreters, geef me je hand,
mummies, vermomd in roze schuim, godzegeneje
reik me je beschuimde bek tot groet,
zie, ik ben een van jullie,
ik wil je smoren in je eigen schuim!
want toevallig leef ik nog
toevallig ben ik zo taai als een verminkte,
die zich niemand noemt, heus,
daar ga je niet dood van, taai
en zonder adres en koud als de hemel.
vooruit dus, ga dan! waarop wachten jullie nog?
op de tram? op het voor-altijd-een-punt-erachter?
op de belastingvrije zondvloed?
het laatste oordeel is afgesproken werk
in ‘geleende’ auto's* arriveren de pausen
met hun tiara's van schuim.
aan roodgloeiende telefoons hangen de makelaars
in het zweet van hun varkensleren gezichten:
de klassenstrijd is gestreden, de prooi
ligt badend in z'n vet ter aarde, kontant,
schuim in de roze ogen. in de vitrines,
onder cellofaan, rusten beschimmelde
banieren en barrikaden. uit een antieke jukebox davert
een aftandse rock: de internationale.
de generale staven spelen ruimtegolf.
achter de geluidsmuur neemt de vooruitgang
een parade van gedirigeerde fakulteiten af.

*

De auteur duidt hier waarschijnlijk op een schandaal in Bonn, ontstaan toen bleek dat de
Mercedes-Benz fabriek belangrijke funktionarissen van Minister Franz-Joseph Strauss dure
auto's had ‘geleend’ - Vertaler
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in de staatsbanken zingen gekastreerde kassiers
mousserende aria's tot de verrukte dames
hun diepvriesborsten uit de chinchilla's pellen.
traangas, cadillacs en barakken
voor de afrikanen! hier met die distributiebonnen*
voor de hongeroedemen van de vrije wereld.
en waarom geen oscars voor die uiers? hollywood
- billen in roze schuim: striptease
van het avondland, van de oder tot san diego?
zonder flauwekul: waarom niet? en waarom
geen atoomkoppen? moeten onze kinderen
het soms beter hebben dan wij? ben je belazerd!
waarom al die kostgangers, die onder de tapijten sluipen
en het old finish en de personeelsadvertenties kapotknagen?
waarom eigenlijk? en wat doen we met ze? wat doen we met de weduwen?
wat doen we met de kommunisten? wat doen we met het gespuis
dat hölderlin zegt en himmler bedoelt, met het gespuis
dat raketten en tv afbetaalt, dat films maakt
er op los naait en kartels vormt? wat doen we met de aartsbisschoppen?
met de versleten genieën, die van angst
uit het raam donderen? naar buiten met ze, naar buiten de regen in
het bodemloze ranzige schuim in, naar de gekkenhuizen,
naar de gevangenissen, naar de konferentiezalen
waar het leugenaarsspuug van de muren druipt
want waarheen anders? naar de gietijzeren krematoria,
naar de honderdvoudig vervloekte douanekantoren,
hoofddouanekantoren en douane-inspekties!

*

De auteur schrijft hier ‘rabatmarken’, een soort distributiebonnen, waarop vluchtelingen in
West-Duitsland kortingen krijgen - Vertaler

Randstad 1-3

41
en wat doen we met onszelf? met het schuim
dat de voetbalstadions vult en schreeuwt
om coca-cola en bloed?
wat doen we met onze lieve heer? met
zijn glasschervenschrokkend evenbeeld?
vrijwillig het leger in! het schuim in!
het tergende zwarte roze schuim in
het hinnikende slobberende schuim in
loslaten, handen af! toevallig leef ik nog
toevallig ben ik geboren
en ik ken die smaak van chloor en lood:
proeven jullie het niet in je slagroomtaartje,
jullie ouwe lijken, die maar zitten te vreten in américain?
heil hitler, godzalhetjebelonen: die smaak
van auschwitz in café flore in doney's,
van budapest in de savoy, en van johannesburg?
en waarom zovoorts? en waarom dat baren
van onnozele vijflingen regelrecht op krantepapier gesmakt?
die uitbarstingen van aandoenlijke ouwe vulkanen?
die kroningen en relletjes? uitscheien!
stop! want heus: je gaat er niet dood van,
van die zondvloeden: je valt dood
als je bedenkt dat mensen mekaar opvreten,
werkelijk: dat de een de ander verslindt
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en waarom niet? waarom geen hart van spekulaas
en gratis aandelen voor de minister van o.k. & w.?
nou en? en waarom geen mokka? waarom geen koma?
waarom geen amok? daar ga je niet dood van
je sterft in de navo aan hartvervetting
beter gezegd: in een kluwen misdienaars,
in een schuimrubberwolkenkrabber in dusseldorp*
verdomd, je valt dood
als je bedenkt wie je bent
koop daarom air-conditioned doodkisten met toilet
voorwaar, voorwaar, de prijzen stijgen, vaarwel!
binnenkort hebben jullie een brok in je keel
waarop wachten jullie nog? stop in je binnenzak!
die juwelen, de blikopener, de clavecimbel
gooi het op een akkoordje met nemesis
en pak uw koffers, pak in de tantièmes,
uw gasmaskers en uw onderlijf
koop geigertellers en oude meesters
sla jonge mensen in en laat hen profiteren
van jullie gewauwel, zolang de voorraad strekt
schaf u de maandag aan, de zee
schaf u porridge aan en bommen, koop
het genie weg op het vliegveld
koop het gif dat ik jullie
op je veile tongen leg
om jullie te doden, om jullie op te kikkeren
schaf u kuituur aan en maal het tussen je kaken
als kauwgum! speel je zaakjes maar via Zwitserland
vorm reserves, waarom niet? zet om! reken af!
wissel in! schrijf over! keer uit!

*

De auteur doelt hier kennelijk op de gigantische haute finance-wolke-krabber in Dusseldorp,
die o.m. een centrale rol speelt als Wirtschafts-wundersymbool in de film Das Wunder des
Malachias - Vertaler

Randstad 1-3

43
en waarom niet? waarom geen koppensnellers
in jofele sleeën? waarom geen emmers
vol apehormonen in de zenuwkliniek?
laten we eerlijk zijn: wie zal hier de eerste steen werpen?
wie kan leven zonder dope? wie
heeft geen schedel gekraakt op een kruispunt? nou dan
wie zit niet in de internationale slijmvlieshandel?
wie weet niet hoeveel je met zeepwater kan doen? wie heet niet pilatus?
doe open, het spel is uit! fiskale recherche! trouwgetuigen,
lintjesregen, gemengd koor, statistiek,
de hemelse bruidegom en de algemene staking!
open de gaskranen, schietgebedje! angst en beven!
godzegeneje: op naar de slagbomen, op naar de reuzenwip! zingen geblazen!
bis dat qui cito dat, godzalhetjebelonen: die fahne hoch!
si vis pacem para bellum, uitkleden, ga liggen!
in saecula saeculorum
dat weet niet van ophouden, dat sterft van sekonde tot sekonde
maar niet helemaal, dat mekkert gevleid
over apocalypse, dat vreet nog kaviaar als de wijzer op nul staat
en spuit zijn eiwit tegen de tuchthuiswand!
vaarwel, vaarwel, interkontinentaal kots!
dat crawlt door rivieren van gin en chanel,
en stinkt naar schuim en riool, dat weet niet van ophouden!
dit is waanzin: hier helpt geen moedertjelief aan
hier helpt geen rilke en geen dior, dat stinkt
hemelhoog in de automatische bachweken
dat zijn gezichten van mayonaise en stopverf
dat vermoordt elkaar nog in het uur van de dood
met schuimblusser, gas en dossier
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laat los hou op: ik ben er niet bij geweest
ik hoor niet bij de onzen ik ben niemand
handen af ik ben alleen laat los!
ik wil jullie niet veranderen, godbetert!
dat laat me siberisch dat is zinloos
broeders in het schuim, prelaten en vuurvreters,
uit het schuim geboren raden van kommissarissen, ik let op jullie
onverschillig, eerlijk gezegd, en vraag mij af:
voorwaar, voorwaar, waar gaat het heen met jullie?
verblinde zeepharten, waarheen? en waarom
naar de hel? en waarom niet? en waarom
houden jullie van johann sebastian bach? en wat
geeft jullie neuzen als de mijne? en waarom schuimt
de toekomst zo lieflijk? als stollend bloed
ver weg aan de roze hemel.
goed, noem mij niemand: zeg dat ik niemands broeder ben
in niemandsland, laat mij uitbreken, dan
kan ik bijkomen van de levenden:
laten we aannemen dat ik toevallig niet een van jullie ben, niet een van de onzen
dat ik niets met dit alles te maken heb, met ons, met dit schuim
dit snotterende meesmuilende zachte schuim
op de mond van de eeuw, dat stijgt
hoger en hoger en zwelt in de kluizen
in de bruidsbedden in de gedichten en
waarom niet? in mijn schuimoverladen hart
dat blindelings rondzwemt in het kokende schuim
en roest en zwemt
onsterfelijk als een paperclip
waarheen waarheen
naar de roze toekomst
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Dr. E. Verbeek
De betekenis van de pathografie
Aan de grote Duitse klinicus Emil Kraepelin dankt de psychiatrie haar systematisch
fundament. Zijn werk betekent een hoogtepunt van de klinisch-descriptieve
psychiatrie. Kraepelin ging uit van de gedragsvormen, aangevuld door
biologisch-erfelijke gegevens, om hierdoor te geraken tot typen van geestesziekten
in het raam van nosologische entiteiten; m.a.w. het inhoudelijke was uiteraard
bijkomstig, de wijze van beleven van de patiënt, het onaanschouwelijke, bleef op de
achtergrond.
De aanhangers van de werkmethoden die na Kraepelin tot bloei kwamen - als de
belangrijkste Bleulers meer dynamische psychiatrie, de psycho-analytische, de
fenomenologische en de daseinsanalytische - wenden zich bij uitstek tot het
inhoudelijke der geestesstoornissen.*
‘Das Grundkonzept aller psychogenetischen Betrachtungsweisen - zo schrijft de
Weense psychiater Arnold over de schizofrenie - läszt sich in komprimierter Form
vielleicht in den folgenden Sätzen zusammenfassen: Sie möchte letzten Endes nichts
anderes, als die Gesetzmäszigkeit, nach denen seelische Tatbestände miteinander
verknüpft sind, unter die normative Betrachtung von Beziehungen rücken, die sie in
der Evolution des

*

Om misverstand te voorkomen wil ik opmerken, dat men over de inhoud - b.v. van een
kunstwerk - op tweeërlei wijze kan spreken. Wat in dit verband niet bedoeld wordt is de
uitdrukking inhoud als waardeoordeel, een evenmin in het verdere gedeelte van dit artikel.
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menschlichen Seelenlebens aufgedeckt und zu Zeitlinien seiner Auseinandersetzung
mit der Umwelt gestempelt haben will. Diese Gesetzlichkeiten sind unmittelbar und
in erster Linie mit dem strukturellen Aufbau seelischer Tatbestände gegeben und
leiten sich demnach in direkt verständlicher Weise aus deren Inhalten ab, wenn man
einmal den Schlüssel zu ihrem Verständnis aus der Entwicklung der betreffenden
Persönlichkeit herausgefunden hat. Damit rückt die Einmaligkeit und
Unwiederholbarkeit des Individuums und auch seiner zeitgebundenen Aspekte in
den Forschungsmittelpunkt.*
De consequentie van de toepassing dezer denkmethoden was de onvoorwaardelijke
achterstelling van het formele bij het inhoudelijke. Bij Kraepelin troffen we reeds
het vormprobleem aan, n.l. als de objectief-aanschouwelijke gedragsvormen; thans
weten wij hiervan dat de betekenis betrekkelijk is en wat heden als vormproblematiek
in aanmerking komt is meer omvattend: Het gaat hier om de vormgeving (het actieve
van ‘geven’ in deze uitdrukking is van grote betekenis) en verder, wat van nog meer
belang zal zijn, om het vormgevend vermogen. Dit laatste mogen wij zonder aarzeling
ook creatief vermogen noemen. Bij vormgeving gaat het om stijl, om ritme, om de
vorm in engere zin, om densiteit e.d.; de vergelijking met de activiteit van de creatieve
kunstenaar valt aanstonds op.
In de kunst is de vormgeving steeds een punt van uitermate groot belang geweest
en nooit heeft een kunstenaar dit aspect van zijn werk uit het oog verloren. De
psychiater, bij het opbouwen van zijn empirische wetenschap, wel. Gaan wij na hoe
het ons te moede is bij de stand van de hedendaagse psychiatrie, dan ondervinden
velen onder ons een gevoel van een gebrek. Welk gebrek?
Kraepelins conceptie, hoe geniaal en baanbrekend deze ook moge zijn geweest,
geldt nu voor ontoereikend en is nog slechts bruikbaar onder een zeker voorbehoud.
Rümke spreekt van de noodzakelijkheid ‘het schilderij van Kraepelin te verdoeken’.

*

O.H. Arnold - Ueber schöpferische Leistungen im Beginn schizophrener Psychosen. Wiener
Z.f. Nervenheilk. 1953, Bd VII p.188
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Zuiver nosologische eenheden bleken niet te bestaan, psychodynamische
tekortkomingen in Kraepelins beginsel zijn onoverkomelijk. Bij de stromingen in de
psychiatrie ná Kraepelin voelen wij evenzeer een tekort. Laten wij ze kort een voor
een beschouwen.
Allereerst de psycho-analyse. Wat betreft de aangelegenheid van het vormprobleem
eerst twee citaten uit Freuds werk, die zeer verhelderend zijn:
‘Ich schicke voraus, - zo schrijft Freud in Der Moses des Michelangelo, - dasz ich
kein Kunstkenner bin, sondern Laie. Ich habe oft bemerkt, dasz mich der Inhalt eines
Kunstwerkes stärker anzieht als dessen formale und technische Eigenschaften, auf
welche doch der Künstler in erster Linie Wert legt (Der Moses des Michelangelo.
Ges. Sehr. Bd X bladz. 257, 1924).
Men vraagt zich af waarom hecht de psychiater ‘in erster Linie’ zijn waardering
en aandacht aan het inhoudelijke. Het tweede citaat, ditmaal uit Freuds
Selbstdarstellung luidt:
‘Dem Laien, der aber hier - dwz. bij het analyseren van kunstwerken - vielleicht
von der Analyse zu viel erwartet, musz eingestanden werden, dasz sie auf zwei
Probleme kein Licht wirft, die ihn wahrscheinlich am meisten interessieren. Die
Analyse kann nichts zur Aufklärung der künstlerischen Begabung sagen und auch
die Aufdeckung der Mittel, mit denen der Künstler arbeitet, der künstlerischen
Technik, fällt ihr nicht zu (Selbstdarstellung Ges. Sehr. Bd XI blz. 177).
Dit laatste mogen wij transponeren in de psychiatrie ten aanzien van onze patiënten,
omdat wij op het oog hebben het vormgevend vermogen, dat wij identiek stelden
met het creatieve vermogen van de kunstenaar.
Wat Freud over de kunst en de kunstenaar heeft gezegd is overigens dikwijls
aanvechtbaar. Freud was allerminst ongevoelig voor kunst en over kunstenaars schreef
hij met bewondering en een soort ontzag, o.a. omdat zij begrepen welk een belangrijke
rol de verborgen motieven in het leven spelen; hij zag in hen de voorlopers van zijn
wetenschappelijke opvattingen, zoals hij ook
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bij monde te kennen gaf bij de viering van zijn 70ste verjaardag. Hij wees hierbij de
eretitel van ‘Ontdekker van liet onbewuste’ van de hand en gaf de eer aan de dichters
en filosofen, die vóór hem het onbewuste hadden ontdekt.
Aan de andere zijde sprak Freud soms over kunst met wat wij toch een zekere
minachting zouden noemen. Hij kwalificeerde kunst als een Ersatz-lustbevrediging
en wel een gefantaseerde, als contrast met de realiteit. Zijn rationalistisch positivisme,
hoezeer ook gekleurd door de romantische traditie, kon zich moeilijk verenigen met
een volle waardering van het niet-reële. Van zijn theorieën eist hij een volkomen
overeenstemming met de uiterlijke realiteit. Voor hem bestonden er twee wegen om
zich met deze realiteit te verstaan: de ene was de praktische, effectieve, positieve,
de weg van het bewuste ik, dat zich had te bevrijden van het super-ego en dat zijn
terrein van organisatie diende uit te breiden ten koste van het Es, en dit was de juiste
weg. De andere weg bestond niet uit ‘iets’ te doen aan de realiteit, maar aan de
affectieve toestanden. Realiteit staat tegenover voorstelling en fantasie; realiteit is
honorabel en betekent wat aanwezig is; illusie, voorstelling en dagdromen hebben
een zekere afkeurenswaardige betekenis voor Freud en betekenen een antwoord op
iets dat niet aanwezig is.
Tegenover de praktische realiteit staat de neurotische voorstelling en de laatste
wordt beoordeeld naar de eerste. Volgens zijn inzicht staat de kunstenaar dicht bij
de neuroticus. Dat zij punten van overeenkomst hebben is zeker, maar het gaat hier
om de verschillen of beter om het verschil tussen beiden. Dit verschil, dat van
essentiële betekenis is, zoals wij ook later nog zullen zien, wordt ons duidelijk door
Charles Lambs gezegde: ‘The poet dreams being awake. He is not possessed by his
subject, but he has dominion over it’. De dichter heeft zeggenschap over zijn fantasie
en over zijn voorstellingen, wat niet kan worden gezegd van de neuroticus. Vergeten
wij ook niet de grote betekenis van de distantie, die zonder twijfel anders is bij de
kunstenaar dan bij de neuroticus.
Wat impliceren deze twee citaten van Freud? Hoe wreekt zich
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deze achterstelling van het formele bij het inhoudelijke b.v. in de psycho-analytische
therapie?
Allereerst kunnen wij opmerken, dat men niet voor niets behoefte heeft aan
wire-recording van analytische zittingen, omdat een schriftelijke inhoudsweergave
alleen als onvoldoende gevoeld wordt. Doch er is meer.
Nemen wij de dromen die in een analytische zitting worden geúit. De inhoud van
de dromen heeft verreweg de overhand over de formele kanten. Op de structuur van
dromen, hun helderheid of vaagheid, hun sfeer wordt wel acht geslagen doch
consequent aan Freuds uitspraken, is het toch voornamelijk de inhoud van de dromen
die de volle aandacht krijgt. Het is daarentegen toch van betekenis of een droom
Aardig is of scherpe structuur bezit, hoe de positie van de dromende in zijn droom
is, in hoeverre bepaalde dromen noodzakelijkerwijze op bepaalde vormen zijn
aangewezen, hoe de beweeglijkheid van een droom is, hoe de ruimtelijkheid, hoe de
tijdelijkheid.
Stellen wij ons een analytische zitting voor; in de ideale vorm lukt het de analyticus
zijn patiënt aan te moedigen tot vrij associëren. Het spreekt vanzelf, dat dit nooit
gebeurt in deze ideale vorm. Doch laten wij dit aannemen. Een bewuste persoonlijke
vormgeving heeft, ondanks het gebruik van een gevormd communicatiemiddel als
de spreektaal is, niet plaats. Bij vrij associëren treedt geen willekeurige keuze op, en
heeft geen ontplooiing in de toekomst plaats en hierdoor wordt a.h.w. de patiënt
teruggeworpen op zijn verleden. Er treedt geen secundaire bewerking op, zoals
analoog bij de creatieve kunstenaar.
Een stagnatie van de stroom van vrije associaties treedt op, als de patiënt stuit op
weerstanden. Nu treedt een keuze op, die gestimuleerd wordt door het ingrijpen
tevens van de analyticus. Deze wisselwerking tussen patiënt en analyticus heeft m.i.
een creatief aspect. Nu worden oude patronen gemoduleerd, worden nieuwe patronen
gevormd, m.a.w. een vormgeving heeft plaats. Vicieuze cirkels worden doorbroken,
nieuwe mogelijkheden worden betrokken in de veranderende omstandigheden.
Een verdere beschouwing van de psycho-analyse in relatie tot

Randstad 1-3

50
de vormgeving en het vormgevend vermogen zou mij te ver voeren en ik wil thans
overgaan tot de andere methoden. Dat het vormprobleem bij de fenomenologie van
Jaspers geen rol van betekenis speelt is zonder meer duidelijk, vanwege de premissen
dezer werkmethode. Minder evident is dit bij de Daseins-analyse van Binswanger.
Binswanger maakt in zijn boek Ausgewählte Vorträge und Aufsätze de onderscheiding
tussen innere Lebensgeschichte en Lebensfunktion, die hij antithetisch tegenover
el-kaar stelt.
Onder ‘innere Lebensgeschichte der Person’ verstaat hij de psychische samenhang
tussen inhouden van belevingen van een individu of anders gezegd: ‘Was wir
empirisch an der Abfolge der Inhalte unseres Erlebens konstatieren und verfolgen
können, ist ihr einmaliger, unwiederholbarer historischer Zusammenhang und nichts
anderes, welchem Sachverhalt die Einführung des Begriffes der inneren
Lebensgeschichte entspricht’ (bladz.55). Onder dit begrip valt het psychiatrische
onderzoek van ‘de mens’ (bladz. 57).
‘So führt die Vertiefung in die innere Lebensgeschichte, sei es von Seiten des
erlebenden Individuum selbst, sei es von Seiten eines fremden, zum Eigensten,
Individuellsten des Individuums, zu seinem eigentlichen Wesen’ (bladz. 64). En dan
concludeert Binswanger:
‘In der Lebensgeschichte entfaltet und gestaltet sich also, um es noch einmal zu
sagen, das innere Wesen des Menschen seine geistige Person, und umgekehrt lernen
wir aus der inneren Lebensgeschichte die geistige Person erst kennen, und nur aus
ihr’ (bladz. 64).
Men vraagt zich af wat de Lebensfunktion dan nog, en wel noodzakelijkerwijs in
een ondergeschikte rol, is toebedeeld.
Lebensfunktion is het psycho-fysische functiecomplex van de geestelijke
persoonlijkheid; lichaam en ziel behoren psychiatrisch tot de objecten van onderzoek
op dit gebied (blz. 57). Echter, deze biologische leer van de ziel is onvoldoende om
de totale mens biologisch-genetisch af te leiden. Lebensfunktion wordt gedragen
door, of is somtijds, wat Aristoteles ‘ziel’ noemde, zegt
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Binswanger (58): ‘die Seele ist ihm (d.w.z. Aristoteles) immer das wirkende Formund Gestaltungsprinzip des Organismus, insofern aber auch die ihn begrenzende
Kraft’ (58). Door dit onderscheid, zegt Binswanger, raken wij de on-bruikbare en
verwarrende tegenstelling tussen seelisch en körperlich kwijt en stellen hiervoor in
de plaats de Funktionsweise des seelisch-körperlichen Organismus enerzijds en de
geestelijke Lebensgeschichte anderzijds.
Deze cesuur is nauw verwant aan Scheiers onderscheid tussen
‘funktions-theoretische’ en ‘inhalt-theoretische’ opvattingen der geestesziekten (54)
en heeft ook enige verwantschap met Jaspers' tegenstelling tussen kausal en
verständlich, al zijn hier meerdere punten van verschil aan te geven, die hier nu niet
verder toe doen.
Binswanger noemt de existentie als de noemer waarboven beide antithetische
begrippen Lebensfunktion en innere Lebensgeschichte gebracht kunnen worden. En
hij verduidelijkt dit met een voorbeeld ‘Träumend “ist” der Mensch Lebensfunktion,
wachend macht er Lebensgeschichte’ (97). Het leven als Funktion is een ander leven
dan het leven als Geschichte.
Ik ben er van overtuigd dat een creatief vermogen in het spel is als de mens droomt
en dat er een zekere begaafdheid voor dromen bestaat. De daseins-analytische methode
zal het vormgevend vermogen ongetwijfeld tot de innere Lebensgeschichte rekenen,
aangezien het creatief vermogen zeker tot ‘das innere Wesen des Menschen, seine
geistige Person’ behoort, maar Binswanger verstaat onder de innere Lebensgeschichte
de psychische samenhang tussen de inhouden van de belevingen van het individu.
Hier stuiten we op een tegenspraak. De erfelijk-constitutionele biologische wortel
van het vormgevend vermogen is anderszins wèl zo belangrijk.
Binswangers eigen conclusie lijkt mij onbevredigend waar hij schrijft: ‘Der
Psychiatrie als einem Zweig der Medizin und damit der angewandten Biologie, als
einer Naturwissenschaft also, steht die psychopathologische Phänomenologie zunächst
wesensfremd gegenüber. Brücken sind hier bereits geschlagen worden (Jaspers,
Kronfeld). Vorläufig erscheint aber eine möglichst
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klare Sonderung und Gegenüberstellung beider und damit eine möglichst grosze
Freiheit und Unabhängigkeit der psycho-pathologischen Phänomenologie für beide
Disziplinen am Verteilhaftesten’ (49).
Dit nu geeft zeer te denken. Het is een soort struisvogelpolitiek, die een wezenlijk
manco niet wil zien.
Een ander manco in de Daseinsanalyse is gelegen in het volgende: Daseinsanalytici
moeten eerst met behulp van de Kraepelinse nomenclatuur ons duidelijk maken
waarover zij het hebben aleer zij a.h.w. kunnen beginnen, om het zo te mogen
uitdrukken. Dit is evenzeer onbevredigend. En tenslotte kunnen de Daseinsanalytici
geen antwoord geven op Jaspers' onontkoombare vraag, waarom aan het levensthema
b.v. van deze of gene waanlijder, de vorm van die bepaalde waan ten deel valt; er
blijven naast deze vorm van wereld-ontwerpen nog geheel andere mogelijkheden ter
beschikking. Deze keuze kan niet verduidelijkt worden met behulp van de
Daseinsanalyse: zien wij het ontwerpen van een wereld als een creatie, dan willen
wij niet alleen weten welke vorm deze krijgt, doch ook waarom.
Hoe kunnen wij uit deze impasse geraken? Wenden wij ons wederom tot de kunst.
Ieder die een pathografie heeft geschreven zal tot het inzicht zijn gekomen, dat het
werk van een kunstenaar geen indicaties geeft, een ziek-zijn hieruit vast te stellen.
De Nederlandse psychiater Kraus heeft zich in zijn overzicht ‘Vincent van Gogh en
de Psychiatrie’, op eendere wijze geuit.
Neemt men de levensgeschiedenis van de betrokken kunstenaar, dan laat deze ons
ook in de steek. Eerst beide te zamen, werk en biografie (resp. pathografie) leveren
ons, en dan nog lang niet altijd, een mogelijkheid tot diagnosticeren. Bij de
pathografische werkmethode worden persoonlijkheid en werk van de kunstenaar
beschreven in het licht van het ziekteproces, dat centraal gesteld wordt bij deze
beschouwingswijze.
Wat is de betekenis hiervan? Hoe komt het, dat men uit het werk van een kunstenaar
niet kan opmaken, of deze ziek is of niet? Waarom bestaat er niet zo iets als
schizofrene kunst, doch alleen kunst van schizofrenielijders? Waarom kunnen wij
het
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pathologische niet aflezen van het kunstwerk? Zet ik een onbevooroordeelde en tot
oordelen bevoegde een gedicht van Lucebert en een van Rimbaud, een schilderij van
Picasso, Modigliani, Blake en Van Gogh voor, dan kan hij mij niet zeggen, wie
geestesgestoord was en wie niet. Dat wil dus zeggen, dat er wel kunst gemaakt wordt
door geesteszieken, maar dat er geen geesteszieke kunst bestaat. De vooraanstaande
Franse psychiater Henri Ey spreekt van een gestoorde vrijheid bij de geestesgestoorde.
Ik meen dat dit juist is, maar slechts met de toevoeging: Gestoorde vrijheid in de
zin van gestoorde creativiteit.
Op dit ogenblik moet ik een onderscheiding invoeren, die van groot belang is. Wat
bedoelen wij, als wij zeggen dat iemand geestesziek is?
Stel u voor een jongeman van 16, 17 jaar, die lijdende wordt aan een schizofreen
proces. Aan zijn uiterlijke gedragingen en aan de inhoud zijner belevingen merkt
zijn omgeving op dat er iets aan de gang is, dat men ziekte noemt. De psychiater
diagnosticeert een schizofrene Schub. Wij gaan hierbij dus uit van de
belevingsinhouden en de gedragingen en stellen op grond hiervan vast een
geestes-ziek-zijn, en wel op biologische grondslag.
Echter juist in dit stadium kan het creatieve vermogen van de schizofrenielijder
een uitzonderlijk hoge vlucht nemen. Mogen wij nu zeggen, dat dit creatief vermogen
een gevolg is van de Schub? Neen, natuurlijk. Deze creativiteit lag reeds van tevoren
in de patiënt verankerd, alleen is door het ziekteproces een verandering in de
creativiteit gekomen. De lijder zelf zal zich in vele gevallen niet als ziek beleven.
Nergens is er een aanwijzing dat creativiteit voortkomt uit ziek-zijn.
Wat valt hierover te zeggen? Ik meen, dat men op grond hiervan kan zeggen, dat
voor zover men niet ziek is, men creatief is, of anders gezegd, voor zover men creatief
is, is men niet ziek.
Nemen wij als voorbeeld de Franse dichter Arthur Rimbaud. In dit kort bestek is
het mij niet mogelijk zelfs de allernoodzakelijkste gegevens en aanwijzingen te
noemen, die bepalend zijn

Randstad 1-3

54
voor de aard van zijn geestesstoornis. Ik moet hiervoor verwijzen naar mijn
pathografie over Rimbaud, waarin deze kwestie uitvoerig wordt beschreven. Wij
hebben hier, wilt u van mij aannemen, een geniale dichter, die ten prooi is gevallen
aan een schizofrenie: Reeds lange tijd was hij in zijn gedragsvormen, in biologische
zin dus, opvallend, voordat eerst in zijn eerste hoofdwerk Une Saison en Enfer en
later nog meer in Les Illuminations, zijn ziek-zijn letterlijk illumineert, m.a.w. het
onaangepast zijn in de gedragsvormen viel niet samen met de hoogtepunten van zijn
creatieve vermogen, die van latere tijd zijn. Hierin geeft hij vorm aan de beleefde
innerlijke veranderingen: hier is niet sprake van een aanpassing aan veranderde
omstandigheden, want een aanpassing raakt au fond de kern van de persoonlijkheid
niet. Bij Rimbaud daarentegen is sprake van een herschepping. We zien dus hier,
maar ook bij andere geesteszieken, dat een biologisch ziek-zijn nieuwe dingen
mogelijk heeft gemaakt, niet door dit ziek-zijn alleen, maar in wisselwerking met de
creativiteit. Men zou kunnen zeggen, dat deze creativiteit een experimenteel karakter
heeft: bij Rimbaud is dit zeer duidelijk. Maar ook lijkt mij dit het geval bij de
analytische therapeutische situatie: ook daar komt de patiënt door de creatieve
wisselwerking tussen hem en de analyticus tot experimenteren met nieuwe
gedragspatronen. Bij Rimbaud zien wij hoe het biologische ziek-zijn voert via de
creatieve vermogens tot een zichzelf depasseren, tot een totale herschepping. Is de
creativiteit ontoereikend geworden, dan verstomt de dichter tot het einde van zijn
leven.
Het opvallende is hierbij, dat wij het mens-zijn zien dwars door het biologisch
ziek-zijn heen. Het vormgevende mens-zijn bestempelen wij met creativiteit, dat ‘ein
Letztes’ is.
Het voert ons tot de conclusie, dat wij het pathologische níet moeten zien in het
kunstwerk, maar in de vervorming, de modificaties van het vormgevende vermogen,
dat experimenterend te werk gaat. In verband gebracht met het genieprobleem kunnen
we bovendien opmerken, dat het geniale niets uit te staan heeft met het ziek-zijn,
aangezien wij het geniale bij uitstek onderkennen in het werk, het pathologische, het
zieke juist niet.
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Van eminent belang voor ons onderzoek is de publikatie van Arnold over de creatieve
prestaties in het begin van schizofrene psychosen, waarop ik dan ook uitvoerig in
wil gaan. Voor de creativiteit neemt Arnold drie criteria, te weten:
1 als subjectief criterium: ‘Neuartiges, erlebt mit dem Gefühl des rauschartigen
Ueberkommen-Werdens.
2 als objectief criterium: Verwerkelijking van het ideële ondanks en tegen de
weerstand van het stoffelijke in.
3 als biologisch criterium: ‘Hebung einer menschlichen oder
zwischenmenschlichen Funktion in einem quantenhaften Entwicklungssprung
auf ein neues Niveau höherer Organisationstufe’. Onder het ‘Neuartige’ verstaat
de schrijver, ‘das noch nie Dagewesene’. Hierbij heeft de maker het gevoel van
een zending, van een begenadiging, een uitverkoren-zijn van een drangachtig
karakter.
Ondanks deze drie criteria weet Arnold het fenomeen van het creatieve onvolledig
te hebben aangegeven, omdat dit imponderabiele ‘Letztes’ bezit. Hij acht het daarom
vruchtbaarder de vraag te stellen of zich aan vorm en inhoud van de creaties
kenmerken laten aflezen, die een toegang geven tot het genetisch proces, en voorts,
of en in hoeverre een wederzijdse determinatie van vorm en inhoud aan het licht
komt en tenslotte of een of beide voor schizofrenie specifieke stigmata dragen.
Arnold beschikt over duizend gevallen van acute schizofrenie, n.l. van mensen
die voor hun psychose niet creatief waren, m.a.w. kunstenaars die psychotisch werden
waren uitgesloten. Hij vond nu dat ruim 5 procent van deze schizofrenen een zekere
creativiteit gingen ontplooien (6 procent van de mannen, 4,6 procent van de vrouwen),
waarbij:
1 alle gevallen met creatieve prestaties gepaard gaande deze in het eerste jaar van
de psychosen vertoonden, in ettelijke gevallen bleven ze langer dan een jaar
bestaan;
2 geen enkel geval een stormachtig acuut begin had;
3 geen der gevallen ‘zware’ symptomen vertoonde, d.w.z. ‘Symptome der unteren
Abteilung der Schneiderschen Symptomenverbände’;
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4 nooit kwam het in deze creatieve periode tot waanideeën, tot echte akoestische
of optische hallucinaties. Wel kwamen voor ‘filmisch’ visionair
‘Gedankendrängen’, optische pseudohallucinaties en illusies, alsook
‘Gedankenlautwerden’.
5 alle gevallen tenminste twee van de volgende symptomen vertoonden:
‘Flüchtigkeitserleben, Doppeldenken, Gefühlsambivalenz, Veränderungserleben
im ethisch-ästhethischen Normenbereich, religiös-kosmische Erlebnisse,
Veränderungen der dynamische Gefühle’, terwijl frequent optraden de volgende
symptomen: ‘Gedankenentgleisen, Gedankenentzug, Gedankeneingeben,
Gedankenübertragung, Erlebnisse des Gelenkwerdens, Erlebnisse der
Willensentmächtigung, Hypnose-erlebnisse en Erlebnisse der Entfremdung der
Wahrnehmungswelt’, alle subjectieve symptomen. Als objectieve symptomen:
‘Gedankenentgleisungen, Schwäche der Aufmerksamkeitsspannung en einzelne
Sperrungen’;
6 in geen geval het tot zware defecttoestanden kwam. Alle gevallen raakten na
de psychose sociaal weer aangepast en konden zich buiten het gesticht
handhaven;
7 ze allen een intelligentie boven het doorsnee-niveau vertoonden.
Welke inhouden vertoonden deze creatieve prestaties? Het meest veelvuldig
filosofische, zgn. ‘Philosopheme’, n.l. ‘Neuartige Organisationsforme des Daseins
im allgemeinen, oder des Daseins bestimmter Kollektive’, verder ‘Erlösergedanke’
van verdere strekking, die leidden tot combinaties met kosmogonische ideeën. Haast
alle gevallen toonden op een of andere manier een begin tot praktische realisatie,
een streven tot een verbreiding in de vorm van verbale of plastische uitwerking, zij
het in discussievorm, evenwel niet in de gedaante van overwaardige denkbeelden.
De philosophemata verschijnen ook in gemaskeerde vorm in lyriek. Behalve de
genoemde twee inhouden, zag Arnold in veel minder grote frequentie nieuwe
organisatievormen (‘Verbeteringen’) en muzikale creativiteit (dans, compositie),
nooit plastische creativiteit: ‘Die Darstellungsform (der Malerei und Bildhauerei)
scheint dem späteren der Psychose an-
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zugehören, indem formale Nöte andersartige Struktur bestehen’, schrijft Arnold.
A.J.W. Kaas wijst in zijn proefschrift (‘Een vergelijkend onderzoek naar de beeldende
kunst van gezonden en geesteszieken’, Utrecht 1942) op het feit, dat in acute
schizofrene psychosen vooral tekenwerk wordt gemaakt en geen picturaal of
beeldhouwkundig werk; de patiënten hebben behoefte aan begrenzing, hetgeen
gestimuleerd wordt door de omtreklijn van het tekenwerk, en zij schuwen de opheffing
van grenzen, zoals bij een picturale uitbeelding door de kleurnuancering optreedt,
waarbij de omtreklijn aan waarde inboet, hierdoor krijgt men de uitbeelding van een
ruimte, van een stemming, waarin alle dingen opgenomen zijn (l.c. blz. 212-213);
m.a.w. ook uit het proefschrift van Kaas blijkt evenzeer, dat men zelden schilderwerk
en beeldhouwwerk aantreft, gemaakt door lijders aan acute schizofrenie, en dat dit
niet zozeer toe te schrijven is aan de technische ongeschooldheid en de moeilijkheid
om het geschikte materiaal ter beschikking te krijgen, doch aan de ongunstige
psychische constellatie voor het ontstaan van creatief plastisch werk.
Al deze manifestaties in het begin van de schizofrene psychose zijn vluchtig-speels
van inhoud en zijn gericht op een nieuwe structuur, die de gedissocieerde
persoonlijkheid van de zieke moet ordenen en vormen. Het overwaardig denkbeeld
daarentegen gaat uit van een in de kern intacte persoonlijkheid en stelt een
‘Auseinandersetzungsform mit einem gegebenen, intakten Rahmen’ voor. Degene
met een overwaardig denkbeeld tracht dit in de bestaande werkelijkheid in te voegen,
te plaatsen, de schizofreen erkent geen ordening meer en streeft naar een vernieuwing
van het bestaande, voorhandene, omdat het voor hem niet meer ‘bestaat’, maar
stromend geworden is. De schizofreen streeft naar een nieuwe eigen wereld, een
schizofrene ‘Daseinsordnung’, die eerst in de eindtoestand de ‘beziehungslose,
protestlose’ stabiele inordening in de bestaande wereld der anderen krijgt. De drager
van het overwaardige denkbeeld verlaat daarentegen nooit de reële wereld en volhardt
hiertegenover in een voortdurende oppositiehouding bij zijn streven.
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De creativiteit van de schizofreen beoordeelt Arnold als een - mislukte - afweerreactie
tegen de komende destructie. Mislukt in zoverre, dat de destructie niet te ontgaan is,
in zekere zin geslaagd, doordat met deze creativiteit een nieuwe eenheid van de
persoonlijkheid wordt opgebouwd en een eigen wereld wordt ontworpen. Ik meen,
dat Arnolds stelling volledig te onderschrijven is.
Voorzichtig merkt Arnold op, dat er een factor genetisch aanwezig lijkt, die nog
niet onderzocht is, n.l. de vraag of ‘die in der Nomenklatur der funktionanalytische
Auffassung sogenannte spezifische schizophrene Erlebnisvollzugsstörung einen
determinierenden, vielleicht selektierenden Einflusz auf die Gestattung der tiefen
psychologischen Wirksamkeiten besitzt’. Men zou kunnen aannemen, dat ‘einer
dieser Einflüsse in der Mobilisierung unbewuszt gewesener Inhaltsgruppen und der
an ihn gebundenen Energien besteht, die dann, ähnlich wie im analytischen Prozesz,
im Aktualerleben, auftauchen ja spontan hervorbrechen und ihm die Nuance der
intensierten Symbolisierung aufträgen. Man hat diesen Einflusz mit einem
Undichtwerden der hypothetischen Schranke zwischen dem Unbewuszten und dem
Bewuszten erklären wollen’.
Na ons afgevraagd te hebben, waaruit de inhouden van deze creatieve prestaties
bestonden, volgt onmiddellijk hierop de vraag naar hun vorm. Dit is een tweevoudige
vraag:
1 ‘Sind es formale Faktoren, die die Gemeinsamkeit der schizophrenen
“schöpferischen” Leistungen der inzipienten Psychose bedingen?’
2 ‘Sind diese formalen Faktoren spezifisch schizophrene oder doch die Folge
spezifisch schizophrener?’
Deze formele factoren zijn:
a ‘die plötzliche Steigerung der Erlebnisfähigkeit’;
b qualitatief neuartige Erlebnisweisen;
c das Zerbrechen der gewohnten Ausdrucksformen;
d das Freiwerden neuartiger Ausdrucksformen;

Deze veranderingen van de intensiteit der belevingen, de eerste factor dus, zijn nader
aan te geven als een intensivering van de
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kleurwaarnemingen, een toeneming van de plasticiteit van de waargenomen dingen,
de verscherping van de zwart-witcontrasten, alsook overeenkomstige veranderingen
der voorstellingswereld, zoals het opduiken van kleurige herinneringsbeelden, scènes
uit het verleden ‘in leibhaftester Präsenz’, van ‘anschaulichster und präzisest
gegliederter Denk-Konstruktionen’. Doch ook de gevoelens worden op
levendig-zuivere en schone wijze beleefd, in onvoorstelbare contrastering en bijna
ondraaglijke scherpte.
Deze belevingen worden niet alleen aangetroffen bij beginnende schizofrenieën,
doch ook bij de experimentele mescalineroes, bij de zogenaamde LSD - psychosen.
Ook voor de tweede factor (‘qualitativ neuartige Erlebnisweisen’), zijn vergelijkingen
te treffen met de mescalineroes; evenwel ‘die Weisen aber des Doppeldenkens, der
bizarren autonomischen Denkgebilde und Gefühlspolarisationen, der letzten Klarheit
usw., sie sind doch auf die schizophrene Erlebnisstörung beschränkt’. Ook de
‘wahnhafte Gestimmtheiten’ hebben hetzelfde vluchtige, speelse van het scenische
filmachtige van de visionaire belevingen en gedachten; ze behoren tot de wortel van
de fenomenen van de ‘Weltuntergangserlebnis’, de apocalyptische visioenen en
kosmogonische fantasieën. De eerste twee factoren zijn dus fenomenologisch, wat
betreft de totaliteit van de beleving, terug te voeren tot formele veranderingen van
de belevingswijze.
Wat de factor sub. c betreft, deze is de exponent van de insufficiënte
verstandhouding van de persoonlijkheid met haar existentiële situatie, waarbij alle
functies der persoonlijkheid zijn betrokken, aangezien een fundamentele structuur
wordt aangetast. Deze ineenstorting van de totale persoonlijkheid onder de invloed
van de schizofrene psychosen schijnt een conditio sine qua non te zijn voor de
mogelijkheid om tot deze nieuwe uitdrukkingsvormen te komen. Beslissend is de
tijdsduur voor de vorming van de afweermechanismen van de persoonlijkheid, waartoe
de ‘zware’ symptomen kunnen worden gerekend. ‘In unseren Fällen fehlen diese
“schweren” Symptome, und wir sehen hier die Abwehrleistung der affizierten
Persönlichkeit nicht mehr
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möglich auf der Basis von Vorpostengefechten wie man Ueber-baubildungen am
Einzelsymptom vielleicht bezeichnen kann, sondern an einer allgemeineren Linie.
Effektiv geht hier das Streben nach einem neuen Rahmen, einem Damm, der alles
das, was nicht mehr Bestehendes ist, weil es in Flusz geraten muszte, auffangen und
neuordnen soll.’ Wellicht schept de intelligentie hiervoor de benodigde distantie.’
De regeneratieve reactie vindt dan plaats op het hoogste niveau van de geestelijke
vermogens en normen.
Samen met de derde factor ontplooit de vierde factor zijn activiteit; de worsteling
om zich te herstellen tegen de afbraak vormt één geheel met de pogingen om tot een
nieuwe existentie te geraken. ‘Das Sich-Durchringen zur neuen Form, das Kämpfen
um den adäquaten Ausdruck, der geeignet scheint, der Umwelt verständlich zu
machen, was hier an Unerklärlichem, Unermeszlichem erlebt und erlitten wird, es
tritt durch in der Gespanntheit, den kramphaften Bemühungen um Fassung, im
zwingenden Druck zur Entäuszerung. Hierin darf man den Grund sehen, der die
Kranken nötigt, sich an eine Umwelt zu wenden, der sie zum Philosophen, zur
Weltverbesserung, zur fanatischen Doktrin treiben.’ ‘Erst in dieser Entäuszerung
hegt das Gelingen der Abwehr und die Entäuszerung benötigt so lange die
Umweltsbeziehung, als nicht eine neue Form, ein neuer Rahmen gefunden ist.’ Hierin mag men ‘die Merkmale des Drängenden, des Flieszenden, des Flüchtigen
wiederfinden’.
Arnold ziet als kernstoornis een stoornis van een tijdsfactor, die de typische
vluchtigheid veroorzaakt. Hierdoor ontstaan de formele stoornissen, door een
insufficiënt ‘Beharrungsvermögen der Erlebnisinhalte in ihrem
Verknüpfungszeitpunkt’. De gerichtheid, die ermee samenhangt is tevens gestoord
en veroorzaakt Sperrung, gedachtenderaillement e.d. Doch ook het positieve, het
creatieve ontstaat hier tegelijkertijd uit, en Arnold wijst hierbij op C. Schneiders
vondsten over de psychische verschijnselen bij het inslapen.
Omdat het een regeneratieve reactie is tegen iets dat nog werkzaam is, tonen al de
creatieve - e.a. - vormingen de kenmerken
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van het onscherpe, voorlopige, zich verder ontwikkelende; beginnen ze constante
vormen aan te nemen en te verstarren, dan is dat een teken dat het proces tot stilstand
gekomen is en de eindtoestand is ontstaan.
De creatieve mens en speciaal de kunstenaar hebben wij in de psychiatrie nodig
voor de verheldering van ons ziektebegrip en voor een verbetering van onze
diagnostiek. Empirisch, en dan in de vorm van de pathografie, kunnen wij trachten
onze ervaring en kennis te verrijken. Wij vatten de kunstenaar op als degene die in
welke vorm ook iets menselijks mee te delen heeft, en die door zijn uitzonderlijke
creatieve vermogens ons opmerkzaam kan doen worden op vormen van gepresteerde
creativiteit, die bij hem duidelijker zullen zijn dan bij zijn minder begaafde medemens.
Ondanks het biologisch ziek-zijn weet de geesteszieke kunstenaar zijn zeer
menselijke zijnswijze mee te delen krachtens zijn creatief vermogen. In hoeverre dit
vermogen gefrustreerd wordt, zij het gestimuleerd, zij het belemmerd, moet zich in
de vormgeving uiten. Het interessante is nu, dat ziek en gezond niet tegenover elkaar
staan als min en plus. Ziek-zijn blijft, of het nu psychologisch, biologisch of
sociologisch wordt benaderd, toch in het vlak van het biologische, daarentegen het
menselijke op-zieke-wijze-worden in de zin van zichzelf depasserend, kan ook
samengaan met wat gezond genoemd wordt.
In het werk van de geestesgestoorde kunstenaar mogen wij verwachten:
1 Herschepping van ongewone belevenissen, die in het biologische geworteld
zijn.
2 sporen van het beginnend menselijk op-zieke-wij ze-worden in het toenemend
of afnemend vormgevend vermogen.
Dit alles moet zich op formele wijze uiten; dit dient empirisch onderzocht te worden.
Hierbij kan bij uitstek de pathografie ons van dienst zijn. Bij de pathografie kunnen
wij alle bestaande psychische methoden gebruiken; maar de uiteindelijke betekenis
van de pathografie voor de psychiatrie is de aandacht die hierbij geschonken wordt
aan het vormgevend vermogen.
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Opmerkelijk is, dat gedurende dit gehele betoog de pathografie eerst tot haar recht
komt, zodra men niet meer tracht haar te passen in de ‘inhaltliche’ psychiatrie, maar
zich wendt tot de psychiatrie van de vormgeving en van het vormgevende vermogen.
Opvallend is voorts, hoe dit veel gecompliceerder ligt dan voor de psychologie.
Ik stel mij voor, dat het veel minder moeite zal kosten een typologie op te bouwen
op de basis van kunststijlen als het barok, het klassicisme, de romantiek, de stijl van
de Egyptenaren en Assyriërs-Babyloniërs, corresponderend met bepaalde
karakteristieken in geaardheid en structuur van resp. de barokkunstenaar, de klassieke
kunstenaar, de romantische kunstenaar en de kunstenaar uit de Egyptische en
Assyrisch-Babylonische aera. Het is veel moeilijker om aan te geven wat b.v. alle
schizofrenen gemeenschappelijk hebben. Deze moeilijkheid is gelegen in de
belemmering die de ‘inhaltliche’ psychiatrie, die thans zo op de voorgrond staat,
biedt om de pathografie in de betekenis die ik aan haar gehecht heb, en wat daar
verder aan vast zit, op te nemen. Het gaat er mij niet om louter negativa over de
‘inhaltliche’ psychiatrie te formuleren, want ontegenzeglijk hebben de methoden die
hier toe behoren zeer grote mogelijkheden en verdiensten. Waar het mij om te doen
is, is de strikte gescheidenheid van de daseins-analytische methoden van de andere,
zoals b.v. Binswanger propageert als een tekortkoming en een zwakte aan te merken
en de pathografie naar voren te halen als een mogelijkheid onze inzichten in de meer
formele problematiek der geestesziekten te verdiepen.
Dat ook de pathografie gevaarlijke kanten heeft spreekt vanzelf. De pathografie
mag nooit aangewend worden om de grootte van een schepping en een mens te
verminderen, door te veel te willen herleiden tot het ziekelijke. De pathograaf dient
zich te hoeden voor een veridealisering van de beschreven persoon of te waken voor
een zekere ambivalentie door afwisselend een held te zien in zijn beschreven mens
en deze te willen demaskeren.
De pathograaf moet niet alles willen mededelen in een zucht naar volledigheid,
die zelden het gewenste effect heeft. Hij moet weten te selecteren. De schrijver moet
durven te vereenvoudigen
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en toch zich hoeden kleinigheden die belangrijk zijn, weg te laten. Hij moet zijn
selectie richten naar het criterium van wat voor de beschrevene belangrijk was. Van
grote betekenis is niet te vergeten, dat men meer met zijn stof vertrouwd is dan de
lezer. Vooral als pathograaf dient men uitermate kritisch met beschikbare gegevens
te zijn, met de zgn. bronnen. Des te meer late men de beschrevene zelf aan het woord,
door zijn werk te citeren en zijn gezegden.
Wij moeten zorg dragen, niet al te zeer alles wat wij van en over de ‘held’ vernemen
in het licht van zijn latere roem te zien.
Volkomen onvoldoende is een pathografie te schrijven, waarbij één facet alle
aandacht krijgt ten nadele van de andere aspecten van de persoonlijkheid. Zo'n
ontoelaatbare reductie schaadt het hele werk. Onbevangenheid en afwezigheid van
vooroordelen zijn uiteraard noodzakelijk.
De pathografische werkwijze stelt scherp nog enkele zeer bijzondere voorwaarden,
zonder welke geen pathografie mogelijk is. Men moet allereerst ervan overtuigd zijn
dat een ziek-zijn in de totaliteit van de persoonlijkheid betrokken is en men moet dit
met de nodige behoedzaamheid kunnen waarmaken. De tweede eis geldt het
beschikbare materiaal, dat voldoende gegevens moet leveren voor de diagnose;
materiaal in de vorm van autobiografisch werk, brieven en dagboeken, en ook nog
daarnaast betrouwbare inlichtingen van mensen uit de nabije omgeving van de
betrokken kunstenaar. De derde eis luidt dat er iets duisters en onopgehelderds
aanwezig moet zijn in de existentie, die men wil beschrijven. B.v. Rimbauds
‘zwijgen’. Een andere raadselachtigheid is b.v. die welke de figuur van Kafka omgeeft,
of van een Gérard de Nerval. Een laatste voorwaarde, hoewel veel minder klemmend
dan de vorige drie eisen, is, dat het uiteindelijk de moeite waard moet zijn om een
pathografie te schrijven. Een pathografische studie van een Paul Léautaud te schrijven
is zo weinig zinvol, omdat zijn overduidelijke neurotische gestoordheid het dermate
eenvoudig maakt om de diagnose te stellen, dat het ‘geen kunst is’ om de overwegende
invloed van de neurose op zijn werk en op zijn leven doorzichtig te maken.
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Vooral de psycho-analytici hebben, relatief gezien, veel aandacht besteed aan de
pathografie, zij het met bescheiden resultaat. Alhoewel van alle analytische
pathografieën nog altijd de beste, acht ik zelfs Freuds Leonardo-studie niet juist van
opzet (wel voortreffelijk geschreven!), omdat deze studie is opgezet meer als een
illustratie van de psycho-analytische theorieën, dan dat de pathografie primair bedoeld
was ter verheldering van de persoon die da Vinei is geweest. Een ‘echte’ pathografie
kan men daarom Freuds Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinei (Ges. Schr.
Bd VIII) niet noemen. Maar ‘echte’ pathografieën zijn schaars. Als een meer geslaagde
vorm van een pathografie noem ik Jaspers' Nietzsche, wellicht de beste die er ooit
geschreven is.
Jaas1 van de Rettel, uit d'Arke zat een kerkstoof te besnijden. Ploone2, zijn
zuster, kwam binnen. Met opgestreken zeil, zo gezeid.
‘Weet je 't grote nieuws â?’ vroeg 't meise.
‘El neen 'k’, antwoordde Jaas bedaard, ‘as je 't zeit’.
‘Dat Dé3 van de Noorddune van je bevalle moet. Ze is à drie maenden. En
vader is woest’.
Jaas zette kalm de stove op tafel.
‘Da's dwaes van den ouwen op die leeftied’, meende hij ‘En Debra...?’
vervolgde 'n. ‘Zo, zo, zo. Is 't nét zokken werk. Ik en ik dat eensdeels wel
edocht. Eén keer mee 't meise uut 'ewist. 's Aevens deu 't vroon naer uur,
och jae...’
Hij keek zijn zuster lachend in de ogen.
‘Alla! Ploone van de Rettel. Je bint oak gin kieken me van daortiene. Jie
weet wé, oe't dan goet é?’
‘Affijn’, hernam hij berustend, 't is gin man overboord. 't Is 'n gaef dienk
en Jaas z'n klauwen bin de kost waerd. Mè gauw nae 't gemeente'uus. En
‘Debora’... nog 'n biebelse naeme ook... kiek is an!’
‘Elaole, watte praot!’ zei Ploone. Maar zij liep giechelend naar den diek.
Waar Boord wachtte...

1
2
3

Jaas = Janus
Ploone = Apollonia
Dé = Debora
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Alberto Moravia
Dialoog met Claudia Cardinale
Vertaling Frits Onderdijk
AM

Claudia, liefje, ik ga je interviewen. Maar het zal een enigszins ongewoon interview
worden. Sta me toe dat ik je terugbreng tot een voorwerp.
CC

Wat voor voorwerp?
AM

Een voorwerp, als tegenstelling tot een onderwerp. Dat wil zeggen, niet een bepaald
voorwerp, maar juist dat voorwerp dat je verondersteld wordt te zijn, dat je inderdaad
ook bent.
CC

Een voorwerp, als deze stoel hier, of die fauteuil, of dat boek?
AM

Juist, net zo'n voorwerp. Zie je, ik wil je verleden, heden en toekomst niet kennen. Ik
wil je mening niet weten over politiek, liefde, kunst, vrouwen, mannen, Italië, Amerika,
films, godsdienst, koken, enzovoort. Ik stel er ook geen belang in te weten te komen
hoe je leeft of met wie je leeft, welke films je totnogtoe gemaakt hebt, en wat voor
plannen je hebt voor de volgende maand of het volgende jaar. Geen enkel van deze
schijnbaar onvermijdelijke onderwerpen voor een interview interesseert me.
CC

Waarom interesseren ze u niet?
AM

Omdat deze dingen onzeker, veranderlijk zijn: ze hangen van je mening af, zijn het
resultaat van je omgeving. Je kunt ze onmogelijk precies waarmaken. Bovendien zijn
het dingen, die je in geen enkel opzicht bizonder maken; in feite gelijk je, wat deze
dingen betreft, op miljoenen anderen.
CC

In welk opzicht ben ik dan bizonder?
AM

Omdat je een voorwerp bent, dat kan worden onderscheiden van elk ander voorwerp;
in andere woorden, je verschijning maakt je bizonder. Geen twee dingen zijn in de
natuur precies gelijk: niet éen blad aan een boom lijkt precies op welk ander blad
aan een boom dan ook. Alleen de mens kan hoeveelheden dezelfde voorwerpen maken.
Wat jou daarom onderscheidt van miljoenen anderen is je verschijning als een deel
van de natuurwereld. Je uiterlijke kenmerken, ja; je kleren, nee.
CC
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Maar zou dit interview dan niet gaan lijken op de omschrijving op een paspoort, een
identiteitskaart?
AM

Precies; het zou een paspoortomschrijving of een identiteitskaart kunnen zijn, maar
dan juister en met meer details. Maar dat is het juist: waar je ook gaatje paspoort
is datgene waaraan je kan worden herkend tussen de miljarden
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mensen die op aarde wonen. Misschien denk je dat je herkenbaar zou zijn, als je
smaak, je ideeën, je mening, het leven achter je en je plannen voor de toekomst op
je paspoort stonden aangegeven, in plaats van je lichamelijke kenmerken. Maar nee,
je zou overal dubbelgangers vinden en in naamloosheid ondergaan. cc Maar mijn
kundigheid als actrice is toch persoonlijk?
AM

Ja, maar de produkten van je kundigheid zijn de films die je gemaakt hebt, en die
zouden als paspoort niet erg handig zijn. Stel je voor hoe het zou zijn als je in New
York zou aankomen, en je moest een van je films in zijn geheel af- draaien om door
de douane herkend te worden.
CC

Het zou te lang duren.
AM

Ja, en bovendien zou het niet eerlijk zijn, want in je films ben je niet jezelf, maar een
denkbeeldige persoon. En die persoon is niet zozeer door jezelf bepaald als wel door
je regisseur. Je kundigheid als actrice is waar genoeg; maar zoals je weet, is er niets
onzekerder dan artistieke waarde.
CC

Maar dan is alles onzeker.
AM

Misschien, maar temidden van alle onzekerheden ter wereld is deze kleine moedervlek
in je hals een van de minst onzekere. Maar laten we niet vooruitlopen, en stap voor
stap zetten. Hoe lang ben je?
CC

Eén meter acht en zestig.
AM

Dan ben je tamelijk lang, niet? Taille?
CC

58 en een halve centimeter.
AM

Slank, maar niet te slank. Buste en heupen?
CC

94 centimeter.
AM

Goed, deze cijfers zijn betekenisvol als zodanig, en genoeg om de ruimte te bepalen
waarin je je als zichtbaar wezen beweegt. Toch hebben we nog wat maten nodig.
CC

Wat voor maten?
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De omtrek van je hoofd bijvoorbeeld, de lengte van je hals, en van je armen en benen.
Alles in de natuur is een kwestie van maten, en de proporties van de onderdelen.
CC

Maar die maten ken ik niet.
AM

Dat geeft niet, we gaan verder. Beschrijf je haar.
CC

Ik heb lang haar.
AM

Hoe lang?
CC

Als ik het los laat hangen, komt het tot 16 cm boven mijn taille.
AM

Dan kunnen we dus zeggen dat je haar je rug bedekt bijna tot aan je taille. Welke
kleur heeft het?
CC

Kastanjebruin.
AM

Het is niet voldoende om kastanjebruin te zeggen. Ik zou zeggen dat je kastanjebruin
haar had met zeer helderrode glinsteringen er in. Bovendien heeft je haar een kleine
slag zodat het niet stijl en levenloos over je borst en schouders hangt, maar er vol
beweging en leven uitziet als de golven ervan de rondingen van je lichaam volgen.
Op welke verschillende manieren heb je het in je leven gedragen?
CC

Toen ik vier was had ik kort haar met éen grote krul, vastgemaakt met een lintje.
Toen ik zes was had ik een vlecht om mijn hoofd met pony aan beide kanten van mijn
voorhoofd. Daarna droeg ik mijn haar in een knot of een
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chignon. Ik had een paardestaart toen ik dertien was. Toen ik vijftien was droeg ik
het net als Brigitte Bardot.
AM

Vrouwen proberen zich altijd te vermommen met wat ze maar in handen kunnen
krijgen, zelfs al is het hun eigen haar, geloof je niet? Wat voor oren heb je?
CC

Vanaf de tijd dat ik een kind was had ik een minderwaardigheidscomplex omdat mijn
oren een beetje van mijn hoofd af staan, in de wind klapperen zoals ze wel eens
zeggen. Toen ik in de film I soliti Ignoti speelde, dacht ik dat ik ze tegen mijn hoofd
moest aanplakken. Maar nu heb ik dat complex niet meer.
AM

Ze hebben een mooie vorm, zonder een te lange lel; misschien zijn ze een beetje te
groot, maar dat is een goed iets want grote oren zijn een teken van lang leven. Ze
zijn op dit ogenblik rood. Hoe komt dat?
CC

Ze worden vaak rood als ik opgewonden word, of in discussie raak.
AM

Waarschijnlijk een teken van verlegenheid. Wat kun je me van je voorhoofd vertellen?
Maar duw eerst die lok opzij en laat me je voorhoofd zien.
CC

Het is een niet erg hoog voorhoofd en ziet er tamelijk weerspannig uit.
AM

Ja, het ziet er hardnekkig uit, eigenzinnig en een beetje kinderlijk. Het voorhoofd
van een vlijtig, opmerkzaam schoolmeisje. En nu je ogen. Ze zijn zwart, niet?
CC

Nee, ze zijn donkerbruin, maar helder en stralend. Ze zijn niet zo groot, en tamelijk
diep ingebed.
AM

Ik zou er aan kunnen toevoegen dat je oogwit bijna blauw is, als bij kinderen. En nu
wil je misschien zo vriendelijk zijn even te lachen.
CC

Hoe kunt u van me verwachten op speciaal verzoek te lachen?
AM

Je lacht op dit ogenblik al. Ik zie dat als je lacht je ogen twee zwarte spleten worden,
fonkelend en onbedwingbaar als van een kwajongen met iets warmbloedigs en intens
erin. Wat kun je nog meer doen met je ogen?
CC

Wat bedoelt u?
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Wat kunnen ze nog meer uitdrukken?
CC

Ze hebben vier uitdrukkingen: mijn ogen kunnen er sluw uitzien, ze kunnen er gemeen
uitzien, ze kunnen er oneerlijk uitzien, en ze kunnen er kinderlijk uit zien.
AM

Als je een verlangen voelt, toont zich dat dan in je ogen?
CC

Men heeft mij verteld dat ik weet hoe mijn gevoelens te verbergen.
AM

Huilen je ogen vaak?
CC

Soms huil ik in de bioscoop.
AM

Maar dat is in het donker, en niet om iets dat met je eigen leven te maken heeft. Nu
over je neus.
CC

Die is recht, iets omhoog, een beetje wijd op de rug, en heel smal bij de neusgaten.
Hij heeft een kleine groef op het puntje. Mijn wenkbrauwen beginnen bij mijn neus
en golven omhoog in twee zeer regelmatige bogen.
AM

Je neus is klein, maar bizonder. Ik zou zeggen dat hij er klassiek uitzag, getemperd
echter door moderne sensualiteit. Dit wordt geaccentueerd door je mond die onder
je enigszins wippende neus, aan de hoeken omlaaggaat, als de monden van zekere
vrouwenfiguren bij Michelangelo. Hoe is je mond?
CC

De bovenlip is dunner dan de onderlip, die vlezig is en een beetje uitsteekt, met de
hoeken omlaag, zoals u al opmerkte.
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AM

Hoe zou je de uitdrukking ervan karakteriseren?
CC

Een beetje koppig, gelooft u niet?
AM

Niet alleen koppig. Pruilerig, smalend, en bovenal een beetje boers, landelijk. Een
mond die ernaar verlangt in een vrucht te bijten en de zaadjes uit te spitten, of op
een grashalm te kauwen. Misschien waren Michelangelo's modellen zelf wel
boeremeisjes. Maar je mond verandert helemaal van uitdrukking als je lacht. Hij
verliest zijn koppige, boerse aard en wordt... wat wordt het?
CC

Ik weet alleen wat er met mijn gezicht gebeurt als ik lach. Ik krijg twee kuiltjes in
mijn wangen; de rand van mijn lip krult op zodat deze bijna het puntje van mijn neus
raakt; en mijn neus rimpelt bij mijn ooghoeken. Wie weet waarom?
AM

Omdat je lach luid is, open, onweerstaanbaar, als van een klein meisje; hij barst
open en vindt een uitweg voor je schuwheid. Men zou bijna kunnen zeggen dat je
lacht om mee te delen, om je eigen bescheidenheid te overwinnen. En wat zou je
zeggen hoe je tanden waren?
CC

Heel wit, heel regelmatig, maar kinderlijk van vorm.
AM

Ik kan ze bijna allemaal zien als je lacht. Ik kan ook wat van je tandvlees zien, dat
rood is en een aantrekkelijk contrast vormt met het wit van je tanden. Je glimlach of liever je lach - brengt ons naar de vorm van je gezicht dat deze bevat en omringt.
Wat voor vorm heeft je gezicht?
CC

Mijn kin is rond, mijn kaak is klein en buigt zich naar mijn kin in een stompe hoek.
Mijn gezicht heeft dus de vorm van een ruit, of je zou kunnen zeggen, van een
driehoek.
AM

Deze vorm geeft het het aspect van een archaïsch, primordiaal, kinderlijk gezicht
dat is opgeheven naar het licht. Destemeer omdat het rust op een lange, ronde, forse
hals. Je weet toch, nietwaar, dat je een lange, ronde, forse hals hebt?
CC

Ja, mijn hals is lang en mensen zeggen dat ik hem altijd stijf houd en recht met - hoe
zal ik het zeggen? - een iets trots, minachtend air.
AM

Tussen haakjes, we hebben't nog niet gehad over je huidskleur. Hoe is die?
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CC

Bruin; ik ben altijd zo donker alsof ik in de zon gelegen heb.
AM

Laten we nu eens naar je handen kijken. Laat me ze zien. Je handen zijn alleen maar
begrijpelijk als we weten dat je armen lang en slank zijn en je polsen zeer zwak.
Maar hoe zou je je handen beschrijven?
CC

Alles wat ik weet is dat ik nooit weet waar ze te houden en dat ik de gewoonte heb
om er een te gebruiken om mijn mond te bedekken.
AM

Nog een teken van de verlegenheid die een van je kenmerkendste eigenschappen is.
Maar hoe zijn je handen?
CC

Ik ben bang dat ze niet erg vrouwelijk zijn.
AM

Ze zijn een beetje vierkant; de vingers enigszins spatelvormig; de palm is niet erg
vlezig, in feite aan de platte kant; de hoofdlijnen zijn diep en rood, en de minder
belangrijke bleek en heel dun. Je hebt de handen van een jongen of van een vrouw
die waarschijnlijk mager is en opgedroogd. Maar jij bent niet dun en opgedroogd;
wel heel het tegenovergestelde. Dat brengt ons bij je lichaam. Hoe zijn je schouders?
CC

Ze zijn vol, rond, helemaal vrouwelijk, en vol gratie; helemaal niet scherp of hoekig.
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AM

En je boezem?
CC

Ik heb een hoge boezem.
AM

Ik zou er aan willen toevoegen dat die vol en goed van vorm is, omdat je bustemaat
94 is. En je heupen?
CC

Ik zou willen dat ze smaller waren.
AM

Waarom? Brede heupen zijn een van de kenmerken van je lichaam, en laat mij haasten
je te vertellen, dat als deze karakteristiek werd veranderd of niet bestond, je lichaam
veel van zijn oorspronkelijkheid zou verliezen. Wat kun je me van je benen vertellen?
CC

Ze zijn recht en sterk, niet zo erg dun. Ze hebben de drie vereiste kuiltjes.
AM

Wat bedoel je?
CC

Ze zeggen dat als je benen echt mooi zijn ze door drie kleine groeven moeten zijn
gemerkt, zelfs als ze heel recht en heel glad zijn: een tussen de voet en de kuit, een
tussen de kuit en de knie en een tussen de knie en de dij. Ik heb ze alle drie.
AM

Hoe loop je?
CC

Men heeft mij gezegd dat ik een beetje loop als een mannequin.
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AM

Wat betekent dat?
CC

Zonder mijn heupen te bewegen, effen, zonder onderbrekingen, heel recht en stijf.
AM

Dat is zeker waar, maar toch als ik naar je kijk, kan ik het niet helpen te moeten
denken aan een paar regels van Baudelaire in zijn gedicht. Le Beau Navire. Herinner
je je die?
CC

Nee, niet op dit ogenblik.
AM

‘Op je brede, ronde hals, op je grote schouders,
Stapt je hoofd als een pauw met vreemde gratie,
Onbewogen, triomfantelijk
Vervolg je je weg, majesteitelijk kind?
Houd je daarvan?
CC

Ja.
AM

Je zou ook een ander kwatrijn kunnen citeren, uit het gedicht, dat tot titel heeft:
Le serpent qui danse:
‘Onder de last van je luiheid
Beweegt je kinderhoofd
Zich met de weekheid
Van een jonge olifant.’
Deze twee fragmenten uit gedichten kunnen ons helpen bij een meer algemene
visie van je persoon. Nadat we de delen hebben bekeken, moeten we nu proberen het
geheel te bepalen. Vertel me dus, hoe zou jij je schoonheid karakteriseren? Maar
vooraf, denk je dat je mooi bent?
CC

Ik weet niet of ik werkelijk mooi ben. Ik geloof dat ik er vreemd uit zie.
AM

Vreemd, op welke manier?
CC

Dat weet ik niet, ik weet alleen dat ik denk dat ik vreemd ben.
AM

Kom, span je even in, probeer deze vreemdheid eens te beschrijven.
CC
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Misschien zou ik kunnen zeggen dat het is vanwege het verschil tussen mijn hoofd
en míjn lichaam.
AM

Zeer juist. Je hoofd is dat van een jong meisje, dat betekent van een meisje niet ouder
dan vijftien jaar, je lichaam is dat van een volwassen vrouw van twintig of een paar
jaar ouder. Je hoofd en je lichaam drukken twee volkomen verschillende dingen uit:
je hoofd verlegenheid, ongekunsteldheid, onzekerheid, onvolgroeidheid, en gebrek
aan ervaringen; het uiterlijk van een bescheiden klein meisje samen met het uiterlijk
van een kwajongen; je lichaam klaarheid, rust, rijpheid, en bovenal zie ik een
levenslust die puur is en spontaan, volkomen ontbloot van intellectuele en morele
verwikkelingen. Corrigeer me als ik het fout heb.
CC

Nee, ik geloof dat wat u zegt fair is.
AM

We zouden dus kunnen zeggen dat het karakter van je schoonheid, wat jij de
vreemdheid noemt, voortkomt uit het zeer sterke contrast tussen de kleine omvang
van je hoofd en de grootte van je lichaam. En niet alleen van het contrast tussen de
kinderlijke uitdrukking van je gezicht en je buitengewoon vrouwelijke lichaam. Zou
je het daarmee eens kunnen zijn?
CC

Ik zou het er mee eens kunnen zijn.
AM

Dan zijn we klaar. Dank je, Claudia.
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Freddy de Vree
Boris Vian
Rond 1942 bestond St.-Germain-des-Prés uit slechts enkele cafés en een kerkje, het
publiek uit een honderdtal artiesten en pseudo-artiesten, waartussen de 15-jarige
Juliette Greco, de filosoof Sartre, de latere cineast Vadim, de
chansonnier-schrijver-acteur-beeldhouwer-schilder Mouloudji, de jazz-criticus
Malson, de tekenaar Jean Boullet, de cartoonist Vailland e.a.
Boris Vian, de zo pas afgestudeerde ingenieur, valt er midden in met zijn Vercoquin
et le Plancton, een sociologische ‘studie van de Zazou’, zijn trompet, zijn ‘absurde’
humor (geïnspireerd door Jarry en Queneau), zijn fenomenale veelzijdigheid. Hij
mystificeert iedereen en wordt in minder dan twee weken een der onbetwistbare
princes du quartier.
In 1946 publiceert hij de roman J'irai cracker sur vos tombes onder het pseudoniem
Vernon Sullivan. Het boek wordt in beslag genomen, herdrukt, vertaald, veroordeeld.
Onmiddellijk is Vian, de pornograaf, een Europese figuur geworden. Hij schrijft nog
twee romans, een toneelstuk en een verzameling korte verhalen, waarnaar geen haan
kraait. Ondertussen is in de rue Dauphine de Tabou geopend, met als voorname
gasten o.m. Brigitte Bardot, piepjong nog, Leslie Caron, al niet veel ‘ouder’, Caldwell,
Richard Wright, Heidegger, Claude Mauriac, Pierre Brasseur. Het ‘existentialisme’
is een wachtwoord geworden.
Met de bevrijding treedt het surrealisme weer op de voorgrond. In korte tijd beheerst
het St.-Germain en de winkels van het
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cinquième en sixième. Maurice Girodias heeft de Obelisk van vader Kahane
overgenomen en tot Olympia Press omgedoopt. Sartre, Heidegger en Camus zijn nu
officiële ‘existentialisten’. Uit de maalstroom van talenten groeit een kunst die naar
alle zijden openbloeit: er zijn de chansons van Prévert, Queneau, Ferré, Vian,
Mouloudji en Greco, de romans van Vian (L'écume des jours), Mouloudji (Enrico
en En souvenir de Barbarie), Frédérique (Histoires blanches), films als Et mourir
de plaisir (Vadim) en refreinen als Il n'y a plus d'après (Greco), Les petits pavés
(Mouloudji) of Le déserteur (Vian).
Met L'écume des jours schreef Vian ongetwijfeld de meest originele roman die
tussen 1940 en 1949 te Parijs verscheen. Men zou dit boek, in analogie met de romans
van Julien Gracq, een surrealistisch werk kunnen noemen, indien het onderwerp niet
van zo'n mathematische scherpte was. En indien het niet reeds al de surrealistische
romantiek en barok radicaal overboord had geworpen. In L'écume des jours trekt
Vian de stijl van Queneau tot het uiterste door en brengt een roman die zowel
thematisch als vormelijk door de humor geconditioneerd wordt.
Van dan af heeft Boris Vian zijn weg gevonden. Zijn woordbeheersing is perfect,
zijn humor volkomen nieuw. Nog voor Ionesco schrijft hij L'automne à Pékin, noch
in Peking, noch in de herfst spelend: een der sleutelboeken van de hedendaagse
occulte literatuur. De humor conditioneert alles, verbreekt elke ‘positieve’
gedachtenassociatie, zoals ook bij Jarry in Gestes et opinions du Docteur Faustroll:
‘Waarom zou men, in plaats van de wet van het vallen der lichamen naar een
middelpunt voorop te stellen, niet liever zeggen dat de leegte opstijgt naar een
oppervlak, de leegte aldus tot éénheid van niet-densiteit nemend, veronderstelling
die toch veel minder willekeurig is dan de keuze van water, positieve éénheid van
densiteit?’ Vian werkt en leest koortsachtig, verdiept zich ook in wiskundige werken,
tot hij, tussen Wittgenstein (Tractcitus Logico Philosophicus en Philosophical
Investigations) en Tarski (Untersuchungen über den Aussagenkalkul) op de naam
Korzybski stoot. Hij leest en herleest Science and Sanity, breekt met Sartre cs., met
alle marxisme en
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existentialisme (‘Je ne suis pas existentialiste. En effet, pour un existentialiste,
l'existence précède l'essence. Pour moi, il n'y a pas d'essence’). Hij stopt ook plotseling
met schrijven, en vertaalt Strindberg (Erik XIV, Frôken Julie).
In die dagen heeft Jean-Hugues Sainmont, afgunstig op Breton, enkele belangrijke
kunstenaars rond zich verzameld: de cineast René Clair, de schilders Dubuffet, Max
Ernst en Marcel Duchamp, de schrijvers Queneau, Leiris, Ferry, Prévert e.a.
Sainmont noemt zich nu Sandomir en publiceert een Opus ‘Pataphysicum,
geïnspireerd op Jarry. Hiermee is het Collège de ‘Pataphysique’ geboren en al brengt
het buiten de naam niets nieuws, het verenigt in ieder geval enkele mensen die op
het gebied van de humor schitterend werk verrichten. Wanneer Vians L'équarrissage
pour tous (De vilderkunst voor allen) uit 1946, in 1951 door Reybaz in de Noctambule
wordt opgevoerd, dringt het enorme schandaal ook tot het Collège door. Kort daarop
sluit Vian zich bij de groep aan en vormt met Queneau en Marcel Duchamp het
driemanschap dat zich bezighoudt met de Commissions des questions de probabilité,
des Solutions Imaginaires en met de Infinitésimaux et leptomologies, mathématiques
et sciences exactes. Eindelijk breekt de mathematische logistiek van Korzybski in
Frankrijk door, zij het nog in beperkte kring, samen met de methodes van Lukasiewicz
(Philosophische Bemerkungen zu mehrwertigen Systemen), Tarski en de déterminante
Wrosnki (Korzybski's boek verscheen in 1933. Rond 1939-40 verschenen enkele
artikels erover te Amsterdam, van de hand van P.H. Esser en R.L. Krans. Van 1955
af brak Korzybski definitief door. Alain Resnais, Pierre Kast, Queneau, Linard,
Horovitz, Delahaye, William Burroughs e.a. zetten het werk dat Vian met
L'arrache-coeur begon, voort).
Ondertussen gebeurt er iets vreemds. Terwijl Noël Arnaud L'automne à Pékin
uitroept tot pataphysische handleiding, heeft Vian zich met L'herbe rouge en
L'arrache-coeur reeds gedistantieerd van zijn vroeger werk, dus in feite ook van de
pataphysica. In hoeverre de evolutie van Vian tot een definitieve breuk met het
Collège zou geleid hebben, is moeilijk met zekerheid te zeg-
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gen. De dood van Vian laat ons een toneelstuk na, half tussen de pataphysica en de
nu door een Korzybskiaanse zift gefilterde humor.
Vian schreef Les Bâtisseurs d'Empire ou Le Schmürz in de járen 1957-'59. Wat
oorspronkelijk bedoeld was als een parodie op Ionesco, niet bestemd om ooit gespeeld
of gedrukt te worden, groeide onder het schrijven uit tot een stuk waarin Vian
ongenadig de strijd aanbindt met Het Woord. Elke ‘vaste’ uitdrukking wil de auteur
verbrijzelen: ‘Il fermait la marche pour que l'autre puisse s'en servir à son tour.
Parfois, on la laissait ouverte et les suivants se cassaient la gueule.’ Waar een woord
twee betekenissen heeft kiest Vian stelselmatig de ‘verkeerde’, dus de normale
betekenis negérend, terwijl de ‘verkeerde’ betekenis ‘logisch’ wordt uitgewerkt,
zodat het irrationele op absurde wijze gerationaliseerd wordt. Naarmate het stuk
vordert vallen de spelers weg, tot alleen de Schmürz overblijft, kreunend als een kind
voor wie de woorden die dit Rijk schragen, volkomen nutteloos zijn.
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Boris Vian
De grondleggers van het rijk
Les bâtisseurs de l'Empire
vertaling Jan Diels
1
Het bedrijf wordt gespeeld in een kamer zonder speciale kenmerken, burgerlijk gemeubileerd,
met een renaissancebujfet op de achtergrond, een eettafel en stoelen, alles in een hoek. Gesloten
ramen, deuren die toegang verlenen tot waar nodig en, in de hoek waar géén tafel staat, een
trap waarvan men aanneemt dat hij vertrekt van een lagergelegen vertrek en die de verbinding
vormt met de trap, die klaarblijkelijk naar een hogergelegen vertrek leidt.

Vóór en ook tijdens het opgaan van het doek vertoont zich niemand op het toneel. Van onderaan
de trap komen eerst stemmen.

Stem van de VADER
(gejaagd)

Vooruit, Anna, haast je... nog maar vijf treden.
(men hoort gestommel, dan een schreeuw)

Ik had je gezegd je hand niet op de plaats van mijn voeten te zetten, Zénobie... je
hebt geen gevoel voor discipline, het is je eigen schuld...
Stem van ZENOBIE
(driftig)

Waarom ga jij dan ook altijd voorop?
Stem van de VADER
(verschrikt)

Stil...
(van buitenaf hoort men een angstwekkend geluid, waarvan de bijzondere aard nog te bepalen blijft.
Een zwaar aanrollend geluid, overstemd door schril geklop)

Stem van ZENOBIE
(bedaard)

Ik ben bang...
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Stem van de VADER

Vlug... nog een laatste inspanning!...
(hij verschijnt in de kamer, voorzien van een gereedschapskist en planken. Hij valt neer, staat weer
op en kijkt om zich heen. Gedurende die tijd komen de overige familieleden te voorschijn: Zénobie,
de dochter, 16-17 jaar oud. Anna, de moeder, 39-40 jaar. De vader zelf is een gebaard vijftiger.
Tenslotte komt nog de meid die Cruche heet; allen dragen pakjes en valiezen. In een hoek staat al de
schmürz. Hij is over het gehele lichaam in windselen gewikkeld en loopt gekleed in lompen. Zijn ene
arm draagt hij in een doek en hij steunt met de andere op een stok. Hij loopt mank, bloedt, en is
afgrijselijk om te zien. Hij kruipt weg in zijn hoek.)

VADER

We zijn er bijna, kinderen. Nog een kleine sprong.
(het geluid laat zich opnieuw horen in de straat, d.w.z. langs de buitenkant van de ramen. Zénobie
snikt even.)

MOEDER

Toe, liefje, kom nou...
(ze wil haar dochter gaan sussen maar de vader komt tussenbeide)

VADER

Anna! Help vlug een handje. Het is meer dan dringend.
(hij haast zich tot bij de trap waarvan hij het afgaand gedeelte begint te versperren met planken;
zij snelt toe om hem te helpen, bemerkt in het voorbijgaan de schmürz, houdt stil, werpt hem
een kwade blik toe en haalt de schouders op)

VADER

Hou die plank even vast, terwijl ik een spijker zoek.
(hij zoekt in zijn gereedschapskist en vindt een spijker)

In werkelijkheid zou ik schroeven moeten gebruiken, maar dat levert een heleboel
problemen op.
MOEDER

Hoezo?
VADER

Ten eerste heb ik geen schroeven. Ten tweede heb ik geen schroevedraaier. En ten
derde vergeet ik altijd in welke richting je moet draaien om aan te schroeven.
MOEDER

Zó...
(ze doet het hem verkeerd voor)
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VADER

Nee, het gaat zó.
(hij doet het haar juist voor - in de straat zwelt het geluid aan, Zénobie huilt, razend)

ZENOBIE

Vooruit, haast je dan toch!
VADER

Waar is mijn hoofd... en jij die me aan de praat houdt.
(hij spijkert)
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MOEDER

Zo, hou ik je soms aan de praat?
VADER

Laten we nu geen ruzie gaan maken, schat.
(hij werpt zich op haar in een heftige omhelzing)

O, o, o, o, wat kun jij me toch in verrukking brengen...
(hij zet zich weer aan zijn planken)

ZENOBIE

Ik heb honger.
MOEDER

Cruche, geef het meisje wat te eten.
(Inmiddels hield de meid zich bezig met het rangschikken van pakjes en voorwerpen, waarbij ze
zorgvuldig vermeed de schmürz te benaderen)

CRUCHE

Ja, mevrouw.
(tot Zénobie)

Wil je eieren, melk, omelet, pap, chocolade, koffie, boterhammen, abrikozenjam,
druiven, fruit, groenten?
ZENOBIE

Nee, ik wil eten.
CRUCHE

Goed.
(Ze reikt Zénobie een pakje koekjes aan)

Vooruit dan, eet, als je toch niets hebben wil.
(Ze komt opnieuw voorbij de schmürz en gaat opvallend opzij. De vader legt zijn hamer weg en staat
op.)

VADER

Oef... Het is gebeurd... We kunnen ons een beetje ontspannen.
(hij rekt zich uit)

MOEDER
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Het leer zal wel niet duur zijn van het jaar.
VADER

Wat zegje?
MOEDER

Ik zeg dat het leer wel niet duur zal zijn van het jaar. De kalveren rekken zich uit.
Dat is een oud Normandisch spreekwoord, je zou het moeten weten.
VADER

Waarom zou ik dat moeten weten?
MOEDER

Herinner jij je dan niet dat je vilder was in Normandië? Vroeger? Lang voor die tijd?
VADER

Nee... dat is me ontgaan.
MOEDER

In Arromanches.
VADER

Zo? Wel, wel.
(hij krabt in zijn baard)

Dat is hoogst merkwaardig.
(hij gaat tot bij de schmürz, dient hem met volle geweld een oorveeg toe en komt dan terug,
nog steeds nadenkend)

Wat je me daar zegt slaat me werkelijk met verbazing.
MOEDER

Waarom?
VADER

Het slaat me met verbazing, en daarmee uit. Ik heb dat
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helemaal vergeten.
(hij klapt in de handen). Wel, Cruche, bijna klaar met het opruimen? (hij inspecteert de
omgeving)

Het is hier echt fraai.
(de moeder nadert de schmürz en geeft hem een paar trappen)

ZENOBIE

(terwijl ze het bujfet bekijkt): Het is afschuwelijk.
VADER

Hoezo? Ben je niet tevreden?
ZENOBIE

Hoe lang gaat dat nog duren? Hoe dikwijls zullen we nog verplicht zijn om zomaar
de nacht in te stormen, terwijl we de helft van de dingen achter ons laten, alle hoekjes
die we kennen, de zon, de bomen...
VADER

Luister hier, we hebben nog geluk, bekijk eens even die trap.
MOEDER

Oh, daar is niets bijzonders aan, op dat punt heeft het meisje gelijk.
VADER

Welnu, ik hou vol dat hij lang niet kwaad is. Een trap als deze kan men zelfs in volle
duisternis opklimmen.
(hij probeert het, met een forse aanloop, komt dan weer naar beneden)

MOEDER

Hij is niet zo stevig als de vorige.
VADER

Toch moet het precies dezelfde zijn.
(hij klopt zich het stof van de handen)

ZENOBIE

Maar hoe kun je toch zoiets zeggen? Beneden had ik mijn eigen kamer...
VADER

Wat? Beneden hadden we drie vertrekken, net als hier. Je sliep in de woonkamer.
ZENOBIE

Maar nee, ik heb het niet over gisteren... Ik bedoel: beneden, vroeger...
VADER
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(tot de moeder): Had zij een eigen kamer?
MOEDER

Dat herinner ik me niet goed.
(tot Zénobie)

Was dat je eigen kamer?
ZENOBIE

Ja, ik had mijn eigen kamer, naast die van jullie, tegenover de kleine salon.
MOEDER

Hoe? Welke kleine salon?
ZENOBIE

De kleine salon, met de donkerrode zetels en de Venetiaanse spiegel en de mooie
gordijnen van rode zijde, het rode tapijt en de gouden luchter.
MOEDER

Zénobie, ben je zeker van wat je zegt?
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ZENOBIE

Ja, ik ben zeker van wat ik zeg.
VADER

Wat mij betreft, ik herinner me daar niets van... hoe zou jij dan, een kind nog...
ZENOBIE

Juist daarom; het zijn de jongeren die zich herinneren. De ouderen, die vergeten alles.
VADER

Zénobie, respecteer je ouders!
ZENOBIE

We hadden er zes kamers.
MOEDER

Zes kamers! Zo! Wat een onderhoud!
ZENOBIE

En Cruche had ook haar eigen kamer! En hij was er niet!
VADER

Wie, wie was er niet?
ZENOBIE

Hij daar!
(met de vinger wijst ze de schmürz aan, die onbeweeglijk blijft. Langdurige stilte)

MOEDER

(nadrukkelijk)

Zénobie, mijn kind, over wie praat jij toch?
VADER

Zénobie, je hebt rust nodig.
(intussen is Cruche naar buiten gegaan langs de linkerdeur. De vader en de moeder komen dichter
bij Zénobie)

MOEDER

Je ziet toch duidelijk dat er niemand is.
(ze nadert de schmürz en slaat hem)

Dat zie je toch.
(ze hijgt)

Randstad 1-3

ZENOBIE

(dromerig)

We hadden zes kamers... we waren er alleen... en bomen voor de ramen.
VADER

(schouderophalend)

Bomen!
(hij nadert de schmürz, slaat hem)

Bomen...
(hij veegt zich de handen af)

ZENOBIE

En helemaal witte badkamers...
(Cruche komt binnen)

CRUCHE

Meneer...
VADER

Wat nu weer?
CRUCHE

Er zijn hier maar twee kamers, waar moet ik dan slapen?
VADER

Wel... wij zullen hiernaast gaan liggen, mijn vrouw, mijn dochter en ik, en jij, jij
kunt hier slapen.
CRUCHE

(vastbesloten, koudweg)

Nee...
VADER

(lacht, verveeld)

Nee... ze zegt nee, nou zeg... wel, eh...
MOEDER

(tot de vader)

Je moet maar een schot maken.
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(tot Cruche, luid)

Kun je nu tenminste een besluit nemen?
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CRUCHE

(haalt de schouders op)

Als meneer een schot maakt...
(ze gaat naar de schmürz en slaat hem zonder overtuiging)

Als er een schot is wil ik hier wel slapen... (ze haalt opnieuw de schouders op en
trekt zich terug in de andere kamer, terwijl ze wat gerei meeneemt. - Stilte).
ZENOBIE

Zie je wel... er zijn maar twee kamers. Ik wist het wel.
(de vader gaat zitten. Voor het eerst maakt hij een onzekere indruk)

VADER

Twee kamers... dat is nog zo slecht niet... er zijn mensen die in heel wat minder
moeten leven...
ZENOBIE

(verschrikt)

Maar waarom dan toch... waarom...
MOEDER

Waarom wat?
ZENOBIE

Waarom gaan we toch altijd aan de haal wanneer dat geluid zich laat horen?
(de vader en de moeder buigen het hoofd)

Wat betekent het, dat geluid? Zeg het me, zeg het me, moeder...
MOEDER

Zénobie, mijn engeltje, we hebben je al honderdmaal herhaald dat je zoiets niet moet
vragen.
VADER

(ontwijkend)

We weten niet wat het betekent. Als we het wisten, zouden we het je ook zeggen.
ZENOBIE

Maar jij weet alles, gewoonlijk.
VADER
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Gewoonlijk, ja. Maar dit is nu juist een buitengewone omstandigheid. Trouwens, de
dingen die ik weet zijn eerder zaken met een werkelijk belang, geen hersenschimmen.
ZENOBIE

Dus heeft dat geluid geen werkelijk belang?
VADER

In feite niet.
MOEDER

Het is een voorstelling.
VADER

Een symbool.
MOEDER

Een aanknopingspunt.
VADER

Een waarschuwing. Maar we mogen vooral niet het beeld, het signaal, het symbool,
het aanknopingspunt en de waarschuwing met de zaak zelf verwarren. Dat zou een
grove vergissing zijn...
MOEDER

Een spraakverwarring.
VADER

Hou jij je maar liever buiten de discussie. Tenslotte is dit meisje je dochter.
ZENOBIE

Maar als het geen werkelijk belang heeft, waarom vluchten we er dan voor?
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VADER

Dat is voorzichtiger.
ZENOBIE

Dat is voorzichtiger, zelfs wanneer we daarvoor een appartement verlaten met zes
vertrekken waar we alleen woonden, om uiteindelijk in twee kamers terecht te komen.
(ze bekijkt de schmürz)

VADER

Voorzichtigheid voor alles.
(hij gaat naar de schmürz, spuwt op hem, komt terug)

ZENOBIE

Ik had mijn eigen kamer, een pick-up, grammofoonplaten; nu heb ik niets meer en
kan helemaal opnieuw met niets beginnen.
VADER

Met niets! Luister, er staat hier een meer dan fatsoenlijk renaissancebuffet.
MOEDER

Je bent allerminst te beklagen. Denk eens aan de anderen.
ZENOBIE

Welke anderen?
MOEDER

Er zijn mensen die ongelukkiger leven dan jij.
VADER

Dan wij.
(tevreden)

Nou ja, twee kamers in deze tijden...
MOEDER

(draagt voor)

Wat geeft het vanwaar ze komen en waarheen ze gaan... Ze blijven zwerven, van
bestaan tot bestaan...
(onderbreekt zichzelf)

Nee, zo is het niet...
VADER

Het begon goed, waarom ga je niet door?
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MOEDER

De vermoeidheid...
VADER

Wat mij betreft, ik ben zeer tevreden over die trap. (hij gaat er naartoe en slaat er
met de handpalm op) Het is eikehout.
MOEDER

Het is beukehout, imitatie-eikehout.
VADER

Beukehout... nee. Dennehout, als je wilt, maar zeker geen beukehout. Dat soort hout
is veel te... eh... beuk, bedoel ik.
MOEDER

Waar is de keuken?
VADER

(wijst een deur aan)

Die moet daar zijn.
ZENOBIE

(herneemt, als een vaag recitatief)

Beneden had ik mijn eigen kamer, zo blauw als voor een jongen; in het midden een
kleine schrijftafel, in de rechterlade mijn album met foto's van filmsterren, daaronder
mijn schoolschriften en op de plank mijn boeken; en door het raam zag ik dan de
groene bomen, de
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zon kwam altijd even langs, het waren járen met twaalf meimaanden, meimaanden
met eenendertig zondagen, zondagen, die naar frisse boenwas en snoepgoed roken.
En op mijn bed lag een sprei van kant, die wel vals was maar toch heel mooi, die
we lieten weken in theewater zodat hij de kleur zou krijgen van grijsbruin brood.
Zondagsavonds danste ik.
MOEDER

Toe liefje, op jouw leeftijd leeft men niet van zijn herinneringen.
(ze blijft nietsdoen, De vader heeft alle deuren, de muurkast en het buffet geopend, terwijl hij
af en toe de schmürz een klap geeft)

VADER

Aha. Hier is de overloopdeur, zo genoemd omdat die uitkomt op de overloop.
ZENOBIE

En waar komt die op uit?
VADER

Zénobie, neem alles niet zo letterlijk, je maakt me duizelig.
ZENOBIE

(mompelend)

Letterlijk.
(ze haalt de schouders op)

VADER

Zénobie, je zou je huiswerk moeten maken.
(de vader is langs de overloop naar buiten gegaan en men ziet hoe hij de deur van het
tegenoverliggende appartement onderzoekt. Hij komt weer binnen terwijl Zénobie verstrooid
rondwandelt)

VADER

De buurman lijkt me een fatsoenlijk man te zijn.
MOEDER

Heb je hem gezien?
VADER

Nee, ik heb zijn kaartje gelezen.
MOEDER

Een kaartje is nog geen grondgebied. Dat heb je me vaak genoeg herhaald.
VADER

Hij is raadsheer.
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MOEDER

Dat kan nuttig zijn.
(Cruche komt binnen)

CRUCHE

Wat moet ik klaarmaken voor het middagmaal?
ZENOBIE

Voor het middagmaal of voor ons?
CRUCHE

Wat moet ik koken?
MOEDER

We zouden iets kouds kunnen eten.
ZENOBIE

Wie eten?
VADER

Wat eten?
CRUCHE

Kalfsvlees, soep, radijs, griesmeel, tarbot, worteltjes of
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gehakt? Of misschien paling, salami, gelardeerde vis, varkenskop in vinaigrettesaus
of mosselen?
MOEDER

Vertel eens eerst wat er nog voorradig is.
CRUCHE

Spaghetti.
VADER

Ik wil geen spaghetti. Hoe is het mogelijk, na zo'n nacht...
MOEDER

Maak maar spaghetti, er is toch niets anders.
CRUCHE

Het loont de moeite niet spaghetti te maken als die er is...
MOEDER

Kook het dan.
CRUCHE

Goed.
(ze verdwijnt in de keuken)

VADER

Ik vraag me af welke raadgevingen hij zou kunnen verstrekken.
MOEDER

Wie?
(ze gaat de schmürz slaan)

VADER

(laat zich in een fauteuil vallen en steekt zijn pijp aan): De buurman.
MOEDER

Ha, de raadsheer.
ZENOBIE

Moeder, mag ik de radio aanzetten?
MOEDER

(tot de Vader)

Mag ze de radio aanzetten?
VADER

De radio...
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(hij krabt zich door de haren)

Waar is die? Ik had hem ingepakt in een geelgeruite deken. Heb jij hem meegenomen?
MOEDER

Nee... ik, ik droeg de oude zware koffer, de linnen zak en het proviand.
VADER

Ik droeg de rieten mand, de kist met het gereedschap, de planken...
(hij roept)

Cruche! Cruche!
(Cruche komt binnen)

MOEDER

Wij vinden de radio niet. Wat droeg jij toen we hier aankwamen?
CRUCHE

De grote lamp, het vaatwerk, het portret van uw neef, de ijzeren reiskoffer, het
flessenrek, de vliegenkast, de schoendoos, de stofzuiger en mijn persoonlijke zaken...
VADER

En de gele deken heb je natuurlijk vergeten.
CRUCHE

Niemand had me gezegd dat ik die moest meenemen.
(ze gaat de schmürz slaan. De moeder schudt het hoofd)

VADER

Wel, we zullen het dan maar zonder radio stellen.
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MOEDER

We luisteren er trouwens toch nooit naar.
(Zénobie gaat buiten)

Het meisje is boos.
VADER

Waarom?
MOEDER

Ik weet het niet.
(stilte)

VADER

Ik ga een bezoek brengen aan onze buurman.
MOEDER

Uitstekend, doe dat, dan heb je wat te doen.
(ze neemt een naaiwerkje terwijl de vader de deur opent en open-laat. Men ziet hem aankloppen bij
de buurman, men opent, hij gaat binnen en de deur valt achter hem dicht. Stilte. Zénobie komt terug.)

ZENOBIE

(dreigend)

En wat gaat er nu gebeuren?
MOEDER

(terwijl ze doorgaat met naaien)

Je vader houdt zich daar mee bezig.
ZENOBIE

Het zal gaan net als vroeger, alleen nog een beetje minder goed. We zullen een beetje
minder gelukkig leven, we zullen dezelfde gebaren maken maar dan een beetje minder
levendig en hetzelfde werk doen maar dan een beetje minder nauwkeurig. De nachten
zullen voorbijgaan, de dagen zullen op de nachten lijken en plots zullen we het geluid
horen, we zullen de trap opstormen, we zullen iets vergeten... en er zal ons nog maar
één enkele kamer overblijven... met al iemand erin.
MOEDER

(vriendelijk)

Zwijg liefje, verkoop geen nonsens.
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ZENOBIE

Maar ik, wat wordt er van mij in die rotboel?
MOEDER

Ik zegje dat je vader zich daar mee bezighoudt. Er zijn zoveel oplossingen mogelijk.
ZENOBIE

Je geeft dus toe dat het een probleem is?
MOEDER

Zénobie, je ergert me. Kinderen stellen slechts problemen aan hun ouders in de mate
dat dezen ze als zodanig erkennen.
ZENOBIE

Wat erkennen? De kinderen of de problemen?
MOEDER

We hebben geen enkel probleem, goddank.
(ze staat op en gaat in het wilde weg de schmürz te lijf met haar schaar)

Ik zie echt niet in wat je zou kunnen verontrusten.
(De vader komt binnen, samen met de buurman)
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VADER

Mag ik u mijn kleine familie voorstellen: Anna, mijn vrouw... Zénobie, mijn dochter.
BUURMAN

Mevrouw!
(hij maakt een buiging)

VADER

De heer Garet...
ZENOBIE

We kennen hem al lang.
(stilte)

Hij woonde al tegenover ons toen ik mijn eigen kamer had en mijn grammofoonplaten.
VADER

(schraapt zich de keel)

Hum... Wel, het lijkt me overbodig u het appartement te laten bekijken omdat het
uwe symmetrisch gebouwd is.
ZENOBIE

En daarna, toen we een verdieping hoger zaten was hij het weer die aan dezelfde
overloop woonde...
VADER

(zeer luid)

Zoals u ziet doet dit buffet in geen enkel opzicht voor het uwe onder...
(de buurman bekijkt de schmürz)

BUURMAN

(stil)

Het is precies dezelfde als de onze.
VADER

(idem)

Nietwaar?... ik vind dat ze allemaal sterk op elkaar lijken...
(de buurman geeft de schmürz een schop)
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En later, toen we nog een verdieping hoger trokken, deed hij weer hetzelfde als wij.
BUURMAN

Wat heeft dat meisje een geheugen!
VADER

(gevleid)

Wat zegtu daarvan?
BUURMAN

Ja, de kinderen zijn verbazend, tegenwoordig.
VADER

(verontrust)

Wat bedoelt u daar precies mee?
BUURMAN

Wel, vroeger, nietwaar, waren ze toch anders.
MOEDER

(overtuigd)

U hebt beslist gelijk.
ZENOBIE

Hoe waren ze dan vroeger anders? U, die vroeger kinderen was, vroeger; hoe wilt u
dan vergelijkingen maken?
BUURMAN

(tot de vader)

U hebt daar een dochter die veel nadenkt, dat is duidelijk te zien.
VADER

(begint uit te leggen)

Je moet begrijpen, Zénobie, dat een vergelijking ook kan plaatsvinden in de tijd.
ZENOBIE

Maar wie vergelijkt er op dat ogenblik? Jij, met je belachelijke mentaliteit, jij bent
onmogelijk in staat het kind dat
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je vroeger was, te vergelijken met het jonge meisje dat ik nu ben.
VADER

Zénobie, je gaat te ver.
BUURMAN

Uw dochter heeft toch de vinger op iets gelegd. Het is het probleem van de
onpartijdige waarnemer.
ZENOBIE

Dat bestaat niet.
BUURMAN

(maakt het zich gemakkelijk)

Ik ben benieuwd uw opvatting te leren kennen.
ZENOBIE

Als hij waarneemt is hij niet onpartijdig; hij heeft al een verlangen, namelijk het
verlangen waar te nemen. Of anders neemt hij verstrooid waar, en dan is hij geen
goed waarnemer meer.
VADER

Hij kan... eh... hij kan onpartijdig zijn door constructie
(hij gaat de schmürz slaan en komt terug)

ZENOBIE

En wie zou hem dan zodanig geconstrueerd hebben?
VADER

Zijn opvoeding kan er op gericht geweest zijn hem begaafd onpartijdig te maken.
ZENOBIE

Welke opvoeding? Degene die zijn ouders hem geven?
(ze snuift misprijzend)

En wie zal oordelen of hij een onpartijdige opvoeding heeft genoten? Zijn partijdige
of partiële ouders?
VADER

(barst uit)

Het is onverdraaglijk. Wil je nu eindelijk zwijgen.
ZENOBIE

(uiterst kalm)
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Ik zwijg al.
(Ze zwijgt. Stilte. De buurman trommelt met de vingers op zijn knieën, de moeder gaat de schmürz
slaan die bezig is pleisters op zijn lichaam te kleven. Ze ontrukt er hem een en heeft moeite die weer
kwijt te raken.)

BUURMAN

Uw dochter is charmant.
VADER

(getroost)

Daar... we zijn er... zo had u moeten beginnen, dat maakt me de zaken gemakkelijk.
Ik ga verder.
(mondain)

Uw zoon, die ik terloops ontmoette, ziet er ook uit als een flinke kerel!
ZENOBIE

Probeer je weer opnieuw me met zijn zoon te laten spelen? Dat hoort niet meer bij
mijn leeftijd.
VADER

(hard)

Nu is het genoeg!
(tot de buurman)

Hij moet vast
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geen kater meer zijn om zonder handschoenen aan te pakken! Ha! Ha!
BUURMAN

Hij gaat ook zo stilaan naar de achttien toe, ziet u...
ZENOBIE

Hoe gaat hij daar naartoe? Te voet, te paard of op rolschaatsen?
MOEDER

(tot de buurman)

U moet hem beslist eens meebrengen, dat zou een feest zijn voor het meisje.
ZENOBIE

Als Xavier me wil zien heeft hij zijn vader niet nodig om hem hier te brengen.
(telkens als zij spreekt luistert niemand)

BUURMAN

Wel, ik dank u van harte voor deze vriendelijke uitnodiging, Xavier zal verrukt zijn
om met een vriendin als Zenobie te mogen kennismaken.
VADER

(tot de moeder)

Wat zou ik nu, in principe, moeten zeggen?
MOEDER

Wacht even... ze is nu zo jong niet meer als de vorige keer. Ik geloof dat je moet...
(ze fluistert hem iets in het oor. De buurman is opgestaan en verdraait boosaardig een der
armen van de schmürz. Daarna gaat hij weer zitten.)

VADER

Je hebt gelijk.
MOEDER

De hele intrige hangt er van af.
VADER

(tot de buurman)

Op welk standpunt plaatsen wij ons?
BUURMAN

Gezien hun leeftijd komt het me voor dat...
MOEDER
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(met aandrang, tot de vader)

Natuurlijk, Léon, de liefde...
VADER

Goed.
(hij staat op en kondigt aan)

Geloofsbelijdenis.
ZENOBIE

Ach, ach, ach...
(ze staat op en verdwijnt in de keuken)

MOEDER

(tot de buurman)

Ze is prima opgevoed niet? Wat een bescheidenheid!
BUURMAN

Ik vind haar bekoorlijk. Mijn zoon is een gelukkige jongen.
VADER

Een ogenblik!
(hij begint opnieuw)

Geloofsbelijdenis!
(pauze)

Ik behoor allerminst tot de tirannen, zoals die zo vaak uit de natuur en de boeken te
voorschijn komen, aan de zelfkant van de wereldcultuur en de vooruitgang van de
beschaving.
(hij veegt het zweet van zijn voorhoofd)
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MOEDER

(zacht)

Léon, nog nooit ben je zo goed begonnen.
(de vader geeft haar een teken te zwijgen en gaat verder. De buurman luistert in een gemakkelijke
houding, neemt de asbak en werpt hem naar het hoofd van de schmürz.)

VADER

Trouwens, indien het alleen maar om mij te doen was zouden de valse waarden reeds
lang verdwenen zijn om plaats te maken voor heel wat veiliger waarden zoals de
moraal, de opkomende gedachten, de vooruitgang van de natuurwetenschappen, de
straatverlichting en de algehele vernietiging der verrotte resten van een steeds verder
instortende demagogie, naar het voorbeeld van... eh... naar het voorbeeld van de grote
bouwers van weleer, die hun arbeid vestigden op basis van het plichtsbesef en de zin
voor de gemeenschappelijke zaak...
BUURMAN

Verliest u niet ietwat de draad?
MOEDER

(tot de buurman)

Ja... Ik vraag me af of hij wel juist daarheen gaat waar hij zijn moet.
VADER

(op gewone toon)

Het is vervelend, maar ik heb dezelfde indruk. Ik geloof dat ik me door mijn woorden
laat meeslepen.
MOEDER

Vergeet vooral niet dat het om jouw dochter en zijn zoon gaat!
BUURMAN

Het zou over niets anders kunnen gaan. De jongeren moeten het middelpunt uitmaken
van de publieke belangstelling.
VADER

Ik zal proberen er op terug te komen.
(retorisch)

Wat een vreugde rondom zich de jonge knoppen te zien ontluiken.
(hij houdt plotseling op)
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MOEDER

Vooruit nu, het begon zo goed...
VADER

Ik kom bijvoeglijke naamwoorden tekort...
(Cruche komt binnen)

CRUCHE

Die keuken hier is afzichtelijk, ontzettend, verpest, vuil, lelijk, smerig, walgelijk,
onbeschrijflijk, afschuwelijk, vervallen, afgeschilferd, stinkend, misselijk, en ga zo
maar door.
(pauze, dan woedend)

En toch ga ik er weer naartoe.
(verdwijnt)

MOEDER

Neem daar maar een voorbeeld aan!
VADER

Ja, geringschattende bepalingen zijn er genoeg te vinden... Maar de knoppen. Vooruit,
hier... spuug maar op...
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MOEDER

De jonge, groenende knoppen.
VADER

Nee, ‘groenende’ is te zwaar. Ik zou het tere groen voor de geest roepen van de katjes
van een hazelaar; of de heldere tint die een ietsje naar het lindegroen toegaat en die
zo zacht langs het frêle ontbloeien van die plant weer verder doordringt om tenslotte
in amandelgroen te verkleuren; die fijnzinnige schakering die je hart als een krop
naar de keel doet schieten wanneer je in de lente over een pad wandelt vol stront...
MOEDER

Maar Léon!
VADER

(woedend)

Het is toch waar, verdomme, die varkens doen het altijd in hun broek op de meest
schilderachtige plekjes. Waarom dan toch, waarom?
(hij schreeuwt bijna)

MOEDER

Bedaar.
VADER

(bedaard)

Je hebt gelijk.
(hij declameert verder)

Wat een vreugde zal het voor ons betekenen die twee jonge hoofden zich teder in
elkaar te zien verstrengelen... een... verstrengelen met de oren.
MOEDER

Léon, je dwaalt af.
VADER

Luister, ik heb gezegd ‘twee jonge hoofden die zich verstrengelen’, welnu ze moeten
zich toch op een of andere manier verstrengelen.
MOEDER

Met de armen.
VADER

Een hoofd heeft geen armen.
BUURMAN
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Wat abstract is heeft geen armen, waarde mevrouw. De landbouw, bijvoorbeeld.
MOEDER

En de Venus van Milo, is die soms abstract?
(de vader, verstrooid en mijmerend, gaat de schmürz slaan en komt terug)

VADER

(slaat op de tafel)

We wijken af, we wijken af.
(tot de moeder)

Zou ik het aanzoek doen?
MOEDER

Nee, je loopt te vlug van stapel en daarbij, het is aan hem om dat te doen. Het is de
vader van de jongeman die de hand moet vragen van het meisje.
(Zénobie komt binnen, ze bijt in een broodje)

ZENOBIE

De keuken is smerig. Zijn jullie nog niet klaar met die hansworsterijen?
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MOEDER

(tot de buurman)

Mijn dochter is misschien wel wat ongedwongen, maar ik ben modern en ik denk
dat de jongelui van vandaag de gelegenheid moeten krijgen vrijuit hun mening te
zeggen.
(de schmürz zakt in mekaar, de vader bekijkt hem, gaat naar de keuken, komt terug met een waterkan
en gooit die op het hoofd van de schmürz leeg. Als deze met moeite weer rechtkrabbelt schopt de
vader hem in het gezicht. Al die tijd zet de moeder haar betoog voort.)

MOEDER

Hoezeer ik ook partijganger... of partij gangster... of partijgangeres, dat is het, hoezeer
ik ook partijgangeres ben van een strenge opvoeding voor heel jonge kinderen, om
hun te leren dat het leven niet bestaat uit rozegeur en maneschijn, toch ben ik de
mening toegedaan dat, eens de kaap der kindsheid omzeild, men die blanke bootjes
onbezorgd moet overlaten aan de speling der winden, die ze over de lauwe zeeën
van het bestaan doen heenglijden.
ZENOBIE

Overigens een volkomen onzinnige theorie.
(ze eet verder van haar broodje)

BUURMAN

Ze zal het uitstekend met Xavier kunnen vinden.
(Zénobie, uitgeput, gaat op een stoel zitten, trekt een schoen uit en begint over haar voet te wrijven.
Buiten wordt langzaam het geluid hoorbaar. Onmiddellijk staan de vader, de moeder en de buurman
op. Cruche komt binnen. De schmürz is de enige die volkomen onverschillig blijft. Door een panische
schrik bevangen houdt Zénobie zich onbeweeglijk. Het geluid sterft uit en iedereen, behalve de
schmürz, schijnt opgelucht.)

MOEDER

Ik heb de indruk dat we nauwelijks de gelegenheid zullen krijgen ons aan deze
heerlijke woongelegenheid te wennen.
CRUCHE

Moet ik ophouden of doorgaan met wassen, schrobben, poetsen, schuren, borstelen,
polijsten, dweilen, schoonmaken, afkrabben, vegen, boenen, afstoffen en doen
blinken?
MOEDER

Doorgaan natuurlijk, doorgaan.
VADER
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We zijn hier voor een bepaalde tijd. Ruw geschat zou ik zeggen voor minimum...
voor minimum een bepaalde tijd.
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BUURMAN

Dat denk ik ook, maar het zou misschien best zijn als ik naar mijn appartement
terugging om de zaak aan de hand van mijn boekhouding te controleren.
VADER

(doet hem uitgeleide)

Er is toch geen haast bij!
(duwt hem buiten)

Tot ziens.
(sluit de deur)

Oef! Wat een vervelende vent.
MOEDER

Nou! Maar weetje, ik geloof dat het meisje gelijk heeft. Zijn uiterlijk komt me bekend
voor.
VADER

(luistert niet)

In de familiekring voelt men zich toch nog altijd het best.
(hij zoekt tussen allerlei pakjes en vindt een zweep. Na zich van zijn vest te hebben ontdaan
begint hij de schmürz met een ongelooflijke boosaardigheid met de zweep te slaan)

MOEDER

Vooral dat schoonheidsvlekje op zijn neus doet me geloven dat ik hem al eerder
gezien heb. Maar waar, en wanneer?
VADER

(op natuurlijke toon)

Ja, zijn trekken hebben iets vertrouwds.
MOEDER

Iets gewoons.
VADER

Iets banaals zelfs.
ZENOBIE

(dromerig)
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Toen ik mijn eigen kamer had en mijn grammofoonplaten, had Xavier eenzelfde
kamer als ik aan de overkant van de binnenplaats en we verwisselden de hele tijd
door onze platen. Zo hadden we er beiden tweemaal meer. Zijn vader is nog altijd
dezelfde idioot.
(ze bekijkt de vader en begint te wenen)

Maar wat doe je hem toch aan! Wat doe je hem aan! Laat hem nu alsjeblieft met rust!
VADER

(keert zich tot haar, uitdrukkingloos)

Hoe zit het met Cruche en haar spaghetti?
MOEDER

(onbewogen)

Ja, dat is waar, ze zou al moeten klaar zijn.
(Terneergeslagen gaat Zénobie de keuken binnen).
VADER

(gaat nog even door met slaan, houdt dan op en wrijft zich bedaard in de handen, waarbij hij
zijn gewrichten laat kraken)

Wil ik de zwarte reiskoffer uitpakken? We hebben nog net de tijd, voordat Cruche
de tafel dekt.
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MOEDER

Inderdaad lieverd, daar zou je me een dienst mee bewijzen. Ik geloof dat de vorken
onderin zitten. Vergeet ook het schot niet!
VADER

Neenee, ik ga onmiddellijk na het afruimen timmeren.
(hij wrijft zich in de handen en kijkt in het rond)

Wel, ik voel me hier al helemaal thuis.
(De vader geeft zijn vrouw een zoen. Cruche komt binnen met een dampende schaal, gevolgd door
Zénobie die het brood draagt en een karaf water. De moeder dekt de tafel.)

ZENOBIE

(die gemerkt heeft dat haar ouders elkaar kusten)

Nou zeg, zijn jullie daar niet te oud voor?
MOEDER

Als men van elkaar houdt, bestaat er voor zulke dingen geen leeftijd.
ZENOBIE

Dan ben ik waarschijnlijk te oud om het te bekijken. Ik walg daar gewoonweg van.
Ja, daar walg ik nu van.
(de vader en de moeder zijn gaan zitten en maken het zich gemakkelijk)

VADER

De liefde is nooit belachelijk.
ZENOBIE

De liefde... misschien.
(gaat zitten)

Ik heb geenhonger.
(Cruche begint op te dienen)

CRUCHE

Het wordt koud.
(de vader dient op)

VADER

Hm! Dat ruikt lekker.
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CRUCHE

Dat ruikt naar spaghetti.
MOEDER

Dat ziet er zeer geslaagd uit. Laat de schaal maar hier, Cruche, we zullen onszelf wel
bedienen.
( Cruche reikt haar de schaal aan en verdwijnt, daarbij de schmürz vermijdend. De vader eet en ziet
het ogenschijnlijk niet, maar wanneer ze bij de keukendeur komt roept hij kortaf)

VADER

Cruche... vergeet je niets?
(Onderdanig keert Cruche op haar passen terug, neemt de zweep en begint de schmürz te slaan.)

MOEDER

Het smaakt buitengewoon!
(Zénobie laat haar hoofd op de tafel vallen en stopt zich de oren dicht, terwijl de vader en de moeder
eten, Cruche doorgaat met slaan en het doek valt. Cruche houdt op en gaat buiten.)
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VADER

Uitstekend!
MOEDER

Werkelijk zeer goed!
VADER

Verrukkelijk!
MOEDER

Heerlijk...

2
Het decor is omgebouwd. Een nog lelijker zolderkamer, dezelfde bagage, dezelfde rommel als
in 1. Maar er zijn minder deuren. De ruimte waarin men zich bevindt is geen woonkamer meer,
maar een plaats waar alles moet gebeuren: op de ene tafel staat een komfoor, op de andere
een waskom enz....

Op het achterplan vinden we een overloop-deur, op identieke wijze geplaatst als tijdens het
vorige bedrijf. Maar er blijft slechts één deur over die toegang verleent tot de kamer waar de
ouders en Cruche slapen.

Er is een uiterst klein divanbed, waarop Zénobie ligt. De schmürz in nog beklagenswaardiger
toestand dan voorheen, verzorgt met oude lompen een bloedende wonde aan zijn been, waarvan
hij nu en dan met een vod de vliegen verjaagt.

Als het doek opgaat ligt Zénobie languit op het bed, terwijl Cruche naast haar zit en een oude
jumper uiteenrafelt waarvan ze de wol weer tot een kluwen windt.

Zoals in de vorige kamer is er ook hier een trap, smaller en wankeler.

ZENOBIE

Wat voor dag is het vandaag?
CRUCHE

Maandag, zaterdag, dinsdag, donderdag, Pasen, Kerstmis, de zondag vóór, de zondag
van, de zondag na Kerstmis of in het geheel geen zondag en nog minder Pinksteren.
ZENOBIE

Precies wat ik dacht. De tijd gaat met moeite voorbij.
CRUCHE

Hij heeft geen plaats.
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ZENOBIE

Is er te veel volk, of wat? Wat belet hem voorbij te gaan? Trouwens, waaraan gaat
hij voorbij? Door het oog van een naald? Langs de straat?
CRUCHE

Hij is nu eens hierlangs gegaan, dan weer daarlangs...
ZENOBIE

Geef hem een glas water, nu er toch niemand bij is.
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CRUCHE

(bekijkt Zénobie, onbewogen)

Wat?
ZENOBIE

(duidt met de kin de schmürz aan)

Geef hem een glas water.
CRUCHE

(met kleurloze stem)

Wie?
(Stilte - Zénobie haalt de schouders op, dringt niet meer aan.)

ZENOBIE

Geef me een glas water.
(Cruche kijkt op, aarzelend)

Ik heb dorst.
CRUCHE

Ben je er zeker van dat je dorst hebt?
ZENOBIE

Nee, ik wil het aan hem geven.
CRUCHE

Over wie heb je het?
(Zénobie bekijkt langdurig de meid en wendt tenslotte de ogen af)

ZENOBIE

Waarom blijf ik zomaar liggen?
CRUCHE

Je bent niet lekker. Je voelt je niet goed. Je bent niet gezond. Je vertoont symptomen
die verwarring voorafgaan. Je toestand komt me niet bevredigend voor.
ZENOBIE

Ben ik ziek?
CRUCHE

Men zou niet met zekerheid kunnen zeggen dat je ziek bent.
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ZENOBIE

Het is de trap. We zijn te vlug naar boven gelopen.
(ze kijkt om zich heen)

We kunnen moeilijk nog lager vallen.
CRUCHE

Er is geen keuken meer.
ZENOBIE

Nog slechts één kamer en dit geval hiei. Hoe kunnen we zo'n geval eigenlijk noemen?
CRUCHE

Zoiets heeft geen naam. Maar we zouden kunnen zeggen: een bergplaats, een kooi,
een zolder, een rommelhok, een krocht, een drekput en nog vele andere dingen, om
dan nog niet te spreken van een kakkerlaknest, al zijn er hier geen kakkerlakken.
Tenminste, dat hoop ik.
ZENOBIE

Waarom ben ik ziek?
CRUCHE

Ik voel me zelf ook niet zo fit. En bij je vader en moeder ziet men al voortekenen...
ZENOBIE

Waarvan?
CRUCHE

(schouderophalend)

O, voortekenen van onrustwekkende aard.
ZENOBIE

Buiten hun complete krankzinnigheid heb ik bij hen nooit wat uitzonderlijks bemerkt.
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CRUCHE

(kijkt haar in de ogen)

Werkelijk niet?
(stilte)

ZENOBIE

Wat denk je uit die wol te breien?
CRUCHE

Een trui, een jumper, een kledingstuk, een jersey, een vest, een pull-over, een borstrok,
een haakwerk.
ZENOBIE

Een cardigan.
CRUCHE

Ik heb geen wol genoeg voor een cardigan. Deze hier is versleten tot aan de ellebogen,
de volgende wordt er dus een zonder mouwen.
ZENOBIE

Een bolero.
CRUCHE

Misschien zal ik de tijd niet vinden om het af te werken.
ZENOBIE

Wat is dat geluid daar, Cruche?
CRUCHE

(keert het hoofd om)

Welk geluid?
ZENOBIE

Het Geluid...
CRUCHE

Er zijn duizend soorten geluiden. Alleen de dierengeluiden al...
ZENOBIE

(valt haar in de rede)

Nee... het Geluid... telkens als we weggaan... telkens als we opstaan, midden in de
nacht, om als gekken de trap op te donderen, terwijl we alles vergeten, terwijl we
ons pijn doen... waarom blijven we niet een keer, één enkele keer? Waarom hebben
we angst, zomaar angst... het is belachelijk...
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CRUCHE

We kennen geen angst... we gaan de trap op, dat is alles.
ZENOBIE

Maar als we zouden blijven, als we gebleven zouden zijn?
CRUCHE

Niemand blijft.
ZENOBIE

En beneden, wat gebeurt er daar nu? Men hoort er niets.. Men hoort er nooit wat...
Als we eens luisterden om te weten wat er daar omgaat. Als we weer eens naar
beneden gingen?
CRUCHE

Je bent koortsig. Je koorts stijgt. De hitte vermeerdert. De woeling der moleculen
neemt toe.
ZENOBIE

Ik wil naar beneden terug.
(heel even beweegt de schmürz, hij sleept zich langzaam tot bij de trap)
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CRUCHE

Je vader heeft de trap geblokkeerd.
ZENOBIE

Ik zal de planken losrukken... Ik wil terug naar beneden... Ik wil gaan kijken wie er
nu bij ons woont... Ik wil zelfs helemaal naar beneden, naar mijn oude kamer, waar
ik muziek had op mijn pick-up.
(ze staat op, wankelt even van de koorts, Cruche ondersteunt haar)

CRUCHE

Leg je weer neer. Ga in je bed liggen. Strek je uit. Maak het je gemakkelijk. Rust
wat. Kalmeer.
(Zénobie strompelt naar de trap waar de schmürz, ineengedoken als een dier, haar de doorgang
verspert. Ze maakt een wanhopig gebaar en steunt op de tafel.)

ZENOBIE

Geef me een glas water!
(Cruche staat op, schenkt een glas water uit de kan die in de waskom staat, geeft het glas door zonder
op te kijken en verdwijnt in de andere kamer. Alleengebleven neemt Zénobie het glas en biedt het de
schmürz aan. Maar met een klauwend gebaar slaat deze het glas in de lucht. Zénobie schrikt terug,
valt neer op het bed en begint te snikken, terwijl Cruche weer op het toneel verschijnt, het glas opraapt,
afwast en weer op zijn plaats zet, dit alles zonder de schmürz aan te kijken. Dan gaat ze naar Zénobie
en streelt haar over de schouder.)

CRUCHE

Je hoeft niet te huilen.
(Zénobie gaat rechtop zitten en snuit haar neus. De overloopdeur gaat open, de moeder komt binnen,
gevolgd door de vader. Ze zien er bedrukt uit.)

MOEDER

De arme man, hij heeft echt te veel ongeluk.
VADER

Ja, als je het goed bedenkt: vergeleken bij hem mogen we lang niet klagen.
(Zénobie zit op het bed, Cruche heeft zich van haar verwijderd en gaat over tot huishoudelijke
bezigheden.)

ZENOBIE

Hoe maakt Xavier het?
MOEDER

Luister, mijn liefje, tenslotte kende jij de jongen niet zo heel goed.
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VADER

Tenslotte wonen we hier nog maar een paar dagen en was Xavier nauwelijks iets
meer dan een goede buur.
MOEDER

Zo'n gebeurtenis moet je niet zo ter harte nemen als
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wanneer Xavier bijvoorbeeld je broer geweest zou zijn.
VADER

Je neef.
MOEDER

Je zwager.
VADER

Je zoon.
MOEDER

Of zelfs je verloofde.
ZENOBIE

(koudweg)

Is Xavier dood?
VADER

Eh... men kan helaas wel zeggen dat er niet veel hoop meer is.
MOEDER

Hij werd gisteren begraven, de arme jongen.
ZENOBIE

(herhaalt, met vlakke stem)

Xavier is dood.
MOEDER

Het verdriet van zijn ouders is pijnlijk om te zien.
VADER

Tja, die mensen worden wel erg beproefd. Wij hebben toch werkelijk veel geluk.
(hij kijkt in het rond, wrijft zich in de handen, gaat de schmürz slaan en komt terug)

MOEDER

Het valt niet te loochenen dat het zeer hard voor hen is.
ZENOBIE

Och, ze zullen er wel in berusten. Iedereen berust erin. Wijzelf (schouderophalend)...
zonder moeite.
VADER

Ons lot is benijdenswaardig, Zénobie, ik verzeker je dat ons lot benijdenswaardig
is.
ZENOBIE
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Hoe laat is het?
MOEDER

(met zoekende blik, gaat de schmürz een klap geven, komt terug)

Ik zie de klok niet.
VADER

Ik heb die eergisteren ingepakt in de grijze papieren zak, Cruche. Droeg jij hem niet?
CRUCHE

Nee.
(ze gaat naar buiten)

VADER

Wel... ze is niet erg spraakzaam vandaag.
MOEDER

(tot de vader)

En wat dan nog?
VADER

We hebben hem beneden moeten achter laten.
(haalt de schouders op)

We hebben hem niet erg gemist. Het bewijs is dat we hier al twee dagen zijn en we
hebben nog steeds niet gemerkt dat de klok beneden gebleven is.
MOEDER

Het zal zowat halfvier-vier uur zijn.
ZENOBIE

Had ik nog maar mijn pick-up, of zelfs de radio...
MOEDER

Hoezo, de radio? Maar we hebben nooit een radio gehad, liefje, kom nou...
ZENOBIE

Vóór we hieronder woonden
(ze wijst naar de verdie-
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ping beneden)

hadden we een radio.
VADER

Ik verzeker je dat we hieronder geen radio hadden. Een klok, dat wel, akkoord, er
was een klok. Maar geen radio, zeker niet.
ZENOBIE

Ik zei: vóór we hieronder woonden. Als ik had willen zeggen: hieronder, zou ik
gezegd hebben: vóór we hier woonden.
MOEDER

Toch heb ik een goed geheugen en ik herinner me helemaal niets van die radio. Net
zoals dat geval met de buurman, de arme kerel, je vader beweert dat hij de indruk
heeft hem al ergens te hebben ontmoet en ik, ik vind wel een bekende trek in hem
terug maar ik herinner me hoegenaamd niet welke betrekkingen we eventueel met
elkaar zouden hebben onderhouden. En toch heb ik, nogmaals, een goed geheugen.
Om je een voorbeeld te geven: ik heb maar een oogwenk nodig om het beeld weer
in me op te roepen van de fiere, edele gestalte van je vader, de dag dat hij me naar
het altaar leidde.
VADER

(tot de moeder)

We moeten dat kind verstrooiing bezorgen.
(luidop)

Natuurlijk, die Xavier, we kenden hem nauwelijks, maar toch kan ik begrijpen dat
zij uit menselijke solidariteit, ik zal zelfs meer zeggen: dat zij uit begrip voor de
overloop, zijn verdwijnen ten zeerste betreurt en dat zij het nodig acht zich vast te
klampen aan onbenulligheden.
ZENOBIE

(kijkt hem aan)

Het is afgrijselijk hoe praatziek men op die leeftijd nog zijn kan.
(de vader pest de schmürz en eindigt met drie forse trappen in diens buik).
MOEDER

Ben jij echt niet meer getroffen, door het verdwijnen van Xavier?
ZENOBIE

Ik vind dat hij een geluksvogel is.
VADER
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Een geluksvogel? Maar konijntje, denk toch eens even na... wij die een dak boven
het hoofd hebben, genoeg te eten, een beetje ruimte...
ZENOBIE

Steeds minder en minder.
VADER

Minder en minder? De buurman heeft niet veel méér.
ZENOBIE

De buurman kan me geen zier schelen. Als het voor
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hem voldoende is, des te beter. Wat niet belet dat hij vroeger ook zes kamers had,
zoals wij.
VADER

Zes kamers, overdreven ijdelheid.
(de moeder gaat de schmürz slaan.)

ZENOBIE

En hoeveel verdiepingen zijn er nog boven ons?
VADER

(zeer ernstig)

Ik begrijp de vraag niet goed.
ZENOBIE

En als het Geluid terugkomt?
MOEDER

Maar welk geluid dan toch?
(Men hoort vaag het Geluid en iedereen blijft onbeweeglijk, behalve de schmürz die gewoon doorgaat
wat rond te kruipen.)

ZENOBIE

(bleek, met gebalde vuisten)

Als het Geluid terugkomt?
VADER

Gaan we hoger.
(hij gaat de trap betasten)

ZENOBIE

En als er niets meer is, boven?
VADER

Deze trap brengt ons in elk geval ergens heen, nietwaar?
ZENOBIE

(geduldig)

Goed. Maar boven blijft er maar één kamer over.
VADER
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Daar weet jij niets van, dat is allemaal niet bewezen. Je hebt het recht niet uit een
verandering van verdieping te besluiten dat er minder plaats zal zijn in de volgende.
ZENOBIE

En als er nu géén trap meer is, als we nog wat hoger komen?
VADER

Als er geen trap meer is dan zit de zaak zo dat we er geen gebruik meer van hoeven
te maken en dat je het fameuze geluid bijgevolg niet meer zal horen.
ZENOBIE

(ontmoedigd)

Als dat je manier van redeneren is...
VADER

Ik vind dat je eigenaardig doet, Zénobie. In jouw plaats zouden vele jonge meisjes
gelukkig zijn.
(hij gaat de schmürz slaan)

MOEDER

Je vergeet dat ze wat koortsig is, mijn arme kleine meid.
(ze gaat Zénobie troosten, deze rukt zich los)

ZENOBIE

Wat zijn jullie nu eigenlijk van plan?
VADER

Hoe? Wat we van plan zijn? Die vraag wordt niet gesteld. De wind komt op. We
moeten proberen te leven.
MOEDER

Ik zegje dat ze koorts heeft.
(tot Zénobie)

Leg je wat te rusten, liefje.

Randstad 1-3

102

(Zénobie laat haar begaan; de moeder helpt haar languit op bed te gaan liggen, waarna ze de schmürz
een paar stompen geeft. De vader bladert neuriënd in een boek.)

ZENOBIE

Waaraan is Xavier gestorven?
VADER

Wat zeg je?
ZENOBIE

Waaraan is hij gestorven, Xavier?
VADER

Och, aan van alles en nog wat, je weet wel hoe je sterft als je jong bent.
ZENOBIE

Nee.
VADER

Wel, Xavier heeft enkele onvoorzichtigheden begaan en zijn vader heeft de fout
gemaakt hem dat niet te beletten.
ZENOBIE

Is hij de trap afgegaan?
VADER

(verveeld)

Ik weet het niet.
ZENOBIE

Heeft hij geweigerd de verdieping beneden te verlaten?
VADER

Hè, ik weet het niet, zeg ik je. Hoofdzaak blijft dat hij dood is.
ZENOBIE

Hij moet geprobeerd hebben naar beneden te gaan, anders had men hem onmogelijk
kunnen begraven; als hij beneden gebleven was zou niemand het gewaagd hebben
hem te gaan opzoeken.
VADER

Begraven, begraven, wel, wij veronderstellen dat men hem begraven heeft. Als hij
dood was, bleef er tenslotte niets anders over.
(Hij gaat de schmürz slaan. De moeder is naar buiten gegaan, komt terug, houdt zich bezig.)

ZENOBIE
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(dromerig)

En Jean, wat is er van hem geworden?
VADER

Jean?
(hij schijnt werkelijk verrast)

MOEDER

Over wie praatje, Zénobie?
ZENOBIE

(dromend)

Toen we die vier kamers met het balkon bewoonden... Juist daarnaast, op de andere
kant van het balkon kwam de zoon van de buren zijn vliegers oplaten. Hij heette
Jean. Hij danste heel goed.
MOEDER

Zénobie, mijn duifje, je droomt met open ogen.
ZENOBIE

Ik droom niet.
MOEDER

Luister mijn schat, je houdt je moeder voor een oude, domme gans.
(tot de vader)

We moeten haar verstrooiing bezorgen, ik zweer je dat we haar wat verstrooiing
moeten be-
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zorgen.
(ze gaat de schmürz slaan)

VADER

(in zichzelf)

Hoezo? Laat het waar zijn dat de ouders, voor zover het in hun vermogen ligt, tot
opdracht hebben hun jonge kinderen te vormen en een zodanige opvoeding te geven
dat het contact met het werkelijke leven, dat hen op wacht wanneer ze het familienest
verlaten, op zachte en onvoelbare wijze zou plaatsvinden, zonder haar ook maar in
het minst te kwetsen. Maar behoort het ook tot die opdracht de kinderen te
ontspannen? En omvat die vorming ook de ontspanning?
MOEDER

Een opvoedende ontspanning. Het staat wel vast dat Xavier niet enig in zijn soort
was. Zénobie moet worden voorbereid op de ontmoeting met een toekomstig
levensgezel.
ZENOBIE

En die levensgezel en ik, waar zouden wij wonen, in de veronderstelling dat ik hem
ontmoet?
MOEDER

Dat is van geen enkel belang.
VADER

Dat probleem lost zich vanzelf wel op.
ZENOBIE

(sarcastisch)

Dat zal dan wel het enige zijn. Overigens, wie stelt het, dat probleem?
MOEDER

Na zeer diep te hebben nagedacht ben ik tot de overtuiging gekomen dat het voorbeeld
de beste gids is. In dit geval dan ons voorbeeld.
VADER

Ons voorbeeld is inderdaad voorbeeldig.
(tot de moeder)

Zal ik ons avontuur even uitbeelden?
MOEDER

Ja schat, je speelt zo goed pantomime. Maar alsjeblieft, beperk je niet tot de mimiek,
je moet er ook nog bij praten. Een uitdrukkingsmiddel dat je volledig beheerst, mag
je niet ongebruikt laten!
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VADER

(kondigt aan)

Hervatting.
(hij begint zijn verhaal)

Men stelle zich een prachtige lentemorgen voor, de stad is in feestroes, de vaandels
wapperen in de wind en het lawaai van de motorvoertuigen overdondert het
vreugdevol gejuich dat opstijgt vanuit de enorme menselijke mierenhoop.
Het hart trillend van elektrische ontladingen, telde ik de uren met behulp van een
Chinees telraam, nog een erfstuk van mijn grootoom die had deelgenomen aan de
plundering van het zomerpaleis in Peking.
(hij onderbreekt, denkt na)

Waar is dat
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telraam gebleven?
(tot de moeder)

Heb je het nog pas niet gezien?
MOEDER

Beslist niet, maar weetje, we zullen het waarschijnlijk wel terugvinden wanneer we
de boel hier in orde brengen.
VADER

Maakt niets uit, het feit is daar.
ZENOBIE

Als het vroeger gebeurde is het feit niet meer daar, integendeel: het feit dat je eraan
wordt herinnerd is van een heel andere aard.
VADER

Zénobie, ik probeer je wat ontspanning te bezorgen, laat me de draad nu niet verliezen.
ZENOBIE

(onverschillig)

O, ga door, ga door.
(ze verdwijnt in de andere kamer, de vader herneemt)

VADER

Kortom, ik telde de uren, en daar ik sterk was in wiskunde legde deze berekening
me geen enkele moeilijkheid in de weg. Nog minder dan een zeker aantal andere
berekeningen zoals de omtrek van een cirkel, het aantal zandkorrels in een zandhoop,
waarvoor men te werk gaat als bij het bij elkaar optellen van opeengestapelde kogels
enzovoort. In de wachtkamer van de gelukkige verloofde volgden de leveranciers
elkaar op, buigend onder het gewicht van hun korven vol bloemen, fruit en vuil
wasgoed want sommigen onder hen verwarden het huis met de naburige wasserij.
Maar dit alles weet ik slechts van horen zeggen want zij was bij haar thuis en ik was
bij mij thuis.
Ik was klaar, ik straalde, en een overgezonde lucht omspoelde mijn frisgeschoren
gezicht. Alleen met mijn gedachten en dat betekent: werkelijk alleen, bereidde ik me
voor op deze versmelting der burgerlijke standen waarvan men heeft kunnen getuigen
dat zij... eh...
MOEDER

(nadenkend)

Wie zou dat hebben kunnen zeggen?
VADER
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Maar laten we elkaar toch helpen, laten we elkaar toch aanvullen, vooruit, spuug op.
MOEDER

Ik, van mijn kant, ik was verlegen en bloosde, hoewel ik in feite goed genoeg wist
- want mijn ouders waren moderne mensen - wat er me te wachten stond, en dat deze
ellendeling, eens met mij alleen, niet zou ophouden voordat hij op me zou
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zijn geklommen. Omringd door mijn bruidsmeisjes babbelde ik over koetjes en kalfjes
en nog allerlei andere onderwerpen want terwijl de bruid van de dag eigenlijk alleen
maar aan het kleine gebeuren denkt, weigert de gemeenschap dat kleine gebeuren
met de naam te noemen voordat men het ondervonden heeft. Behalve dan bij de
primitieve volkeren die vast te beklagen zijn, helaas.
(de vader komt terug, na de schmürz te hebben geslagen)

Neem het van me over, Léon, die evocatie put me uit.
(van nu af aan beginnen ze een soort ballet te dansen, waarbij ze de bruiloftsdag mimeren)

VADER

Ik kookte, er kwamen luchtbellen in mijn bloed en als er luchtbellen in het bloed
komen is het gevaar voor een aandoening zeker niet denkbeeldig!
(de moeder gaat de schmürz slaan)

Dat zei ik dan ook tot mijn neef Gautier, Jean-Louis Gautier, die juist in de kamer
kwam en bijna zijn geneeskundige studies beëindigd had. Ik zei ‘geloof jij ook niet
dat een aderlating me goed zou doen?’ Hij viel dubbel van de lach.
(hij valt dubbel)

Hij lachte zo hard... dat ik ook ging lachen.
(hij gaat naar de schmürz en slaat)

Tsjonge, wat was dat grappig...
(hij onderbreekt, dan zeer effen)

Ah, wat hebben we gelachen, die dag.
MOEDER

Ik was 22.
VADER

Ik sla de ceremonie zelf over.
(hij mimeert)

Stemt u er in toe dit verrukkelijke blondje tot vrouw te nemen? En hoe, meneer de
burgemeester! Wat zou u doen in mijn plaats? Ik, zei de burgemeester, ik ben
homo-seksueel.
(hij kletst zich op de dijen)

Wat een mop, zeg. De burgemeester was een homo.
MOEDER
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Jammer. Zo'n knappe man.
VADER

En toen kwam de pastoor: ‘Bemint elkaar’, de wierook, de koorknapen, de collecte,
kortom: ze hadden het goed gedaan, er waren vijf collectes.
MOEDER

Ben je daar zeker van?
VADER

Ik geef toe dat ik hier en daar een beetje romantiseer, maar de vijf collectes herinner
ik me precies! Dat heeft me getroffen. Daarna het feestmaal, bij de schoonouders.

Randstad 1-3

106

(Cruche verschijnt meteen schotelwaarop sneden koud kalfsvlees liggen en hapjes kip)

We kokhalsden...
MOEDER

Nu overdrijf je...
VADER... van het eten.
(hij neemt de schotel van Cruche over en begint te eten. Cruche wil naar buiten gaan zonder zich met
de schmürz in te laten maar de vader knipt even bevelend met de vingers, ze komt terug en slaat de
schmürz)

De champagne vloeide met bruisende stromen.
MOEDER

De schuimwijn.
VADER

Ja, je ouders waren niet erg vrijgevig, dat is waar.
(Zénobie komt binnen, ze bijt in een sandwich)

ZENOBIE

Is het bijna ten einde, jullie klank- en lichtspel.
VADER

Het vervolg laat ik over aan uw verbeelding. We waren alleen getweeën, nog maar
enkele uren gehuwd, in de kleine kamer...
ZENOBIE

(onderbreekt)

Negen maanden later werd ik geboren.
MOEDER

En we vestigden ons in Arromanches, waar je een goede betrekking kreeg aangeboden.
VADER

Vilder. Een beetje als beeldhouwer, maar levendiger.
MOEDER

En nu zijn we hier. Een gelukkig gezin.
(Het ballet is gedaan. De moeder gaat naar de vader, hij komt bij haar, hun bewegingen vloeien
samen bij de schmürz, die ze met slagen overstelpen.)

MOEDER

Een gelukkig gezin dat ondanks de tegenslagen nooit gescheiden werd.
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(ze blijven toeslaan)

ZENOBIE

(onbewogen)

En is er ondertussen niets meer gebeurd?
(ze gaat op het bed zitten)

VADER

(komt terug)

Ondertussen?
ZENOBIE

Sinds Arromanches.
VADER

We hebben het dorp verlaten om naar de grote stad te trekken. En we zetten ons
gemeenschappelijk huwelijksleven verder, verenigd in goed en in kwaad, en zelfs
tussen de twee in, wat het meest voorkomt, want goed en kwaad dat is zoiets als
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de spitsuren, het is uitzonderlijk.
ZENOBIE

Wat betreft de elektriciteitsdistributie hebben de spitsuren niets uitzonderlijks. Ze
komen dagelijks voor.
MOEDER

Zénobie, ik vraag me af waar je toch dat vitterig karakter vandaan hebt?
ZENOBIE

Dat heb ik van jullie, waarschijnlijk als contrast.
MOEDER

Hoezeer ik ook de herinnering aan mijn familie levendig houd, ik kan me niet
indenken door welk verschijnsel je die eigenaardigheid hebt geërfd, en wie ze je
heeft achtergelaten.
VADER

(tot de moeder)

We kunnen de familie methodisch bestuderen, als je dat verlangt. Alles wat
methodisch gaat verrukt me. We zouden zelfs een stamboom kunnen opmaken. Dan
moet jij me helpen.
ZENOBIE

Laat die boom alleen maar liever groeien. Wat mij betreft, ik schei er mee uit.
(Cruche komt binnen, ze knoopt hierbij aan)

CRUCHE

Ze laat het hierbij, ze maakt zich los, ze geeft het op, het laat haar koud, ze trekt zich
terug, ze ziet het aankomen, ze speelt niet meer mee, ze past, kortom: de
omstandigheden interesseren haar niet meer.
VADER

(beledigd)

Cruche, men vraagt zich af waarmee jij je bemoeit.
CRUCHE

Wie stelt deze belachelijke vraag?
VADER

Ik.
CRUCHE

Zeg dan niet: ‘Men vraagt zich af waarmee jij je bemoeit’, maar ‘Ik vraag me af
waarmee jij je bemoeit’ of ‘In welk opzicht gaat dit probleem je aan’ of ‘Bemoei je
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met je eigen misère.’ Maar spreek vrijuit en niet met toespelingen. Speel ik soms
toe?
(ze begint een meubelstuk op te poetsen)

VADER

Wel godverdomme!
(woedend schenkt hij een glas water voor zich in terwijl de moeder, die niet luistert, een mooie
sierspeld heeft uitgekozen, waarmee ze de schmürz in het lijf gaat prikken.)

Ik betaal je niet om te discuteren!
CRUCHE

Ik heb een bepaalde arbeid te verkopen, welnu ik ver-
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koop hem. Tegen de prijs die u er voor betaalt bent u allerminst bestolen. En buiten
de verkoop is er niets dat de verkoper belet te discuteren met de koper, vooral wanneer
er geen bedrog in het spel is in verband met de koopwaar.
(ze werpt hardhandig haar schort op de grond)

Bovendien sluit ik.
VADER

Wat, je sluit?
CRUCHE

Ik verkoop niet meer. U zult elders moeten kopen. Of liever: ik zal elders gaan
verkopen.
ZENOBIE

Cruche, ga je weg? Voor altijd?
CRUCHE

Hoor eens, is hij werkelijk te dom, je vader... Waar, en in welke tijd denkt hij dat hij
is? Ik ben de enige die hier geen gevaar loopt...
VADER

(hooghartig en sarcastisch)

En kan je me ook verklaren hoe je hier geen gevaar loopt?
CRUCHE

Omdat ik een soort arbeid verkoop dat zeer in trek is bij de veinzers, de lammelingen,
de nietsnutten, de nuttelozen, de leeggangers, de meest overtollige elementen van
de gemeenschap. En omdat het overal krioelt van zulk ongedierte.
(ze zet haar strohoed op, neemt een klein koffertje en verdwijnt over de overloop)

VADER

(verontwaardigd)

Waarachtig, ze zou me nog uitschelden ook!
(Cruche komt weer binnen, zet haar koffertje neer en omhelst Zénobie)

CRUCHE

Tot weerziens, katje. En let op!
(ze neemt haar koffertje weer op en gaat naar buiten)

VADER
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(op bevelende toon)

Cruche... je vergeet iets...
(Cruche kijkt rond om zich, fixeert even de schmürz en schudt onwillig het hoofd)

CRUCHE

Nee... ik zie niet in dat ik iets vergeet.
(ze gaat naar buiten en sluit de deur)

VADER

(wrijft zich in de handen)

Oef! Opgeruimd staat netjes. Die meid werd hoe langer hoe onbeschofter. Ik ben
verrukt.
(hij gaat de schmürz stompen)

Dat maakt bovendien voor ons een besparing uit, en bijna een kamer meer.
ZENOBIE

(koudweg)

Alleen wil ik hier niet slapen.
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VADER

Goed, goed... nu, dan slaapje maar hiernaast, bij ons...
ZENOBIE

Ik zou ook alleen hiernaast kunnen slapen...
VADER

(lachend)

Je durft nogal! De mooiste kamer voor de juffrouw.
ZENOBIE

Waarom hebben jullie kinderen? Om hun de lelijkste kamer te geven?
MOEDER

Vlieg niet zo op, Zénobie, bovendien hebben de mensen niet altijd met opzet
kinderen...
ZENOBIE

(hard)

Als je niet zeker bent, dan hou je je in.
(stilte)

VADER

Hm...
(tot de moeder)

Ik vind dat ze bijzonder groot geworden is.
MOEDER

Kunnen we haar nog als een kind beschouwen?
VADER

Ze is de leeftijd der volwassenheid beslist nabij.
MOEDER

Zij is een volwassene in wording, maar al degelijk gevormd.
VADER

Het zou allerminst belachelijk zijn, als ze in het huwelijk zou treden.
(hij gaat de schmürz slaan)

MOEDER
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En als ze gehuwd was, zou het dan niet rechtvaardig zijn, als ze zich voor haar
bejaarde ouders zou inspannen?
VADER

Bovendien hebben we de kamer hiernaast al helemaal voor ons zelf ingericht.
(de moeder wil naar de andere kamer gaan, draait de deurknop om, de deur gaat niet open zodat ze
opeens radeloos wordt)

MOEDER

(zacht, gespannen)

Léon!
VADER

(verrast, laat de schmürz aan zijn lot over en wrijft zich in de handen)

Wat gebeurt er? Je doet me schrikken.
MOEDER

Léon... de deur gaat niet meer open.
VADER

Zeg dat niet... mijn zwarte koffer staat daar, en mijn fototoestel...
(hij gaat naar de deur, probeert die te openen)

Cruche heeft die gesloten voor ze wegging...
(van buiten hoort men in de verte het Geluid opkomen. Allen, behalve de schmürz, houden zich stil.)

ZENOBIE

(onverschillig)

Cruche heeft de deur niet aangeraakt.
(de vader probeert nogmaals de deur te openen, zonder resultaat)

VADER

Toch is de deur niet op slot... de knop is als geblok-
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keerd... vastgesoldeerd...
ZENOBIE

(imiteert Cruche)

Geklemd... onbeweegbaar... vastgeroest... onverzettelijk... onmogelijk te verplaatsen:
en als het ware, niet open te draaien.
(ze schaterlacht, houdt plotseling op)

VADER

(gaat naar de overloopdeur terug en tracht die te openen, slaagt erin en zegt dan op
overtuigende toon)

Haha! Ha! Ik dacht wel dat deze deur hier nog werkte... we mogen ons zo licht niet
van ons stuk laten brengen...
(in het voorbijgaan slaat hij de schmürz)

Alles gaat opperbest... er blijft ons nog een kamer over van betrekkelijk ruime
afmetingen en gelukkig is het deze kant op dat zich het komfoor en de w.c. bevinden.
(hij lacht)

Stel jullie voor dat we in de andere kamer opgesloten waren...
(tot Zénobie)

Die, onder ons gezegd, lang niet zo aantrekkelijk was, dat kan ik je verzekeren... Je
zal het hier heel wat beter vinden, in ons gezelschap.
ZENOBIE

Ongetwijfeld.
VADER

Wat niet belet dat ik het me tot een plicht acht verscheidene elementaire
voorzorgsmaatregelen te nemen.
(hij gaat tot bij de trap en test even de stevigheid ervan)

Hm... Hij komt me een beetje wankeler voor dan gisteren, vind je ook niet, Anna?
MOEDER

Ik heb er niet veel aandacht aan geschonken maar als jij het zegt zal het wel waar
zijn, liefste...
(de vader neemt een aanloop en gaat een paar keer de trap op en af)

VADER
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Nee, hij werkt nog...
(hij komt weer naar beneden)

En nu: vooruit met de organisatie. Waar moet het kind nu slapen?
ZENOBIE

Op de vloer zal ik me best voelen.
(ze gaat zitten, brengt de hand aan het hoofd, rilt even)

MOEDER

Wees niet zo dom, Zénobie, we zullen voor jou een heel gerieflijk hoekje inrichten.
(tot de vader)

Léon! Ik heb een idee! Je zou bij de buurman het bed van Xavier kunnen lenen.
VADER

Een uitstekend voorstel...
(wrijft zich in de handen)

Hoewel me dat natuurlijk een beetje geneert, gezien zijn recente rouw.
MOEDER

Xavier hield veel van het meisje. (ze bemerkt dat het
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met Zénobie blijkbaar niet goed gaat) Maar wat is er met jou aan de hand, mijn groen
kippetje?
ZENOBIE

Ik heb wat hoofdpijn.
(de moeder komt bij haar en voelt haar pols, terwijl de vader zich over de kin wrijft en in het rond
kijkt)

MOEDER

Het is zo erg niet... een beetje koorts...
ZENOBIE

Ik heb trek in een sinaasappel.
MOEDER

Luister katje, nu ben je niet redelijk... Je weet toch dat we de sinaasappels bewaren
voor je vader, die ze nodig heeft voor zijn gezondheid.
ZENOBIE

Ja... en toch zou ik er best eentje lusten.
MOEDER

Zénobie, stel je de huidige toestand even voor. We hebben maar een paar sinaasappels
en je vader is een volwassen man, een rijp mens; je vader is geen belofte meer, hij
is een volledig, afgewerkt individu dat bewijzen heeft geleverd van... eh... bewijzen.
Anderzijds ben jij, een jong meisje, nog een kind bijna, ben jij... laten we zeggen
een loterijbiljet; op jou kunnen we inzetten, akkoord, maar er bestaat een risico.
Persoonlijk ben ik er van overtuigd, en knoop dat goed in je oren, dat je tot een
zeer degelijk iemand zal uitgroeien maar op dit ogenblik is het verstandig om tussen
de bloem en de vrucht, de vrucht te verkiezen.
ZENOBIE

En de vrucht, is vader dat?
MOEDER

Het is een vergelijking, lieveling, niets anders dan dat, maar ze is betekenisvol als
je begrijpt wat ik bedoel. De bloem moet zich opofferen voor de vrucht.
ZENOBIE

Zozo!
(de vader onderbreekt zijn meditatie)

VADER

Zou het niet beter zijn als de kleine zelf het bed van Xavier bij de buurman ging
vragen? Hij kan geen nee zeggen. Wat mij betreft, zoiets brengt me overstuur... Het
is eigenlijk mijn rol niet...
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MOEDER

Ze vraagt vast niet beter, en tenslotte is dat bed voor haar. Zou je er niet proberen
heen te gaan, liefje?
ZENOBIE

Beslist... Het is volkomen normaal... Dat iedereen
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zich zelf redt.
MOEDER

Zo heb je vanavond een lekker bed om in te slapen.
ZENOBIE

Dat is het voornaamste.
(ze staat op)

VADER

Daarbij, welk gevaar lopen we door hem, de buurman, dat bed te vragen? Hè? Als
hij toestaat, staat hij toe, als hij weigert...
ZENOBIE

Weigert hij.
VADER

Inderdaad. Er is geen enkel gevaar aan verbonden.
ZENOBIE

(steunt op de tafel)

Het gevaar heb je nooit gezien, hoe wil je er dan over praten?
VADER

Ik geef me er rekenschap van als het er is. Acht jij je soms in staat om het beter te
zien dan ik?
ZENOBIE

(bekijkt de schmürz)

Ik zie het al lang.
VADER

Je bent toch niet bang voor de buurman?
(hij gaat lachend de schmürz een klap geven)

ZENOBIE

Nee... Ik ben niet bang... voor de buurman.
(zij opent de overloopdeur en men ziet haar naar buiten gaan, aankloppen bij de buurman en
wachten.)

VADER

(roept)
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Niet opgeven... hij is vast en zeker thuis...
(de moeder gaat de schmürz slaan; de vader zet zich neer met een boek; Zénobie klopt aan, probeert
zelf te openen, komt terug en zegt in de deuropening)

ZENOBIE

Het lijkt wel of zijn deur geblokkeerd is...
VADER

Maar nee, bel toch aan, schatje, je bent toch oud en wijs genoeg om een eenvoudige
boodschap zelf te doen...
(Zénobie haalt de schouders op en gaat opnieuw bij de buurman aankloppen. In
de verte begint het Geluid te weerklinken. Zij aarzelt, laat de deurknop los. Eerst
langzaam, dan plotseling zeer snel valt de deur van de familie tenslotte met een klap
dicht. Men herkent een poging van Zénobie om weer binnen te komen, maar te laat.
Zij begint op de deur te bonzen die voor haar ogen gesloten werd - luider ditmaal
weerklinkt het Geluid. De vader en de moeder zijn als verstijfd. De moeder is
terneergedrukt en onbeweeglijk. De vader heeft zijn boek laten vallen. Dan vermindert
het Geluid in sterkte. De moeder staat op en tracht de overloopdeur te openen maar
vruchteloos. Haar arm valt neer. De

Randstad 1-3

113
schmürz schijnt er behagen in te scheppen. Zénobie klopt niet meer. Alleen nog stilte.)
VADER

Bedaar, liefste, bedaar... Uiteindelijk verlaten de kinderen toch altijd hun ouders. Zo
is het leven.
(hij gaat de schmürz slaan)

3
Een kamer nog kleiner dan de vorige, een zolderkamer. Een bovenlicht, van een lichtend blauw,
vrij hoog. Een geblokkeerde deur, het uiteinde van een trap waarlangs de vader te voorschijn
zal komen. Het is donker. Niet het minste comfort. Een versleten bed, een tafel, een gebarsten
spiegel.

Een schmürz, niet belicht bij het opgaan van het doek. Geen trap meer omhoog, bovendien
geen hoger meer. Volop weerklinkt het Geluid, monotoon, hatelijk.

Van de trap die op het zoldertje uitkomt een vage lichtstraal. Beneden hoort men een dof
gerommel, de drukte van een verhuizing. Onduidelijk geroep van de moeder, dan de stem van
de vader die de trap opkomt, zoals in het eerste gedeelte.

VADER

(keert zich om en roept)

De gele zak... Vergeet vooral de gele zak niet, Anna, daar zit de groentemolen in...
(hij verschijnt in de kamer, sleurt enkele pakken naar boven, duwt ze voor zich uit, daalt dan
weer enige treden lager, de beweging herhaalt zich)

Anna! Anna! Kom je? Haast je, zeg... Geef me de gele zak door.
(hij maakt zich zenuwachtig)

Maar nee, je loopt immers geen gevaar!... Geef me de gele zak door, zeg ik je, we
hebben tijd genoeg...
(hij duikt weer op, duwt een zak voor zich uit, gaat terug naar beneden)

En nu het rieten koffertje.
(vaag gemompel van de moeder)

Maar jawel, goede god, het staat tegen de toilettafel, ik heb het zelf klaargezet...
(hij gaat weer naar beneden om het rieten koffertje te halen en komt dan opnieuw te voorschijn)
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Ik geloof dat er nu niets meer achterblijft, buiten de zak met het wasgoed.
(stem van de moeder: ‘Ik heb geen tijd meer...’)

Toch wel, je hebt tijd in overvloed, god nog an toe, wat een om-
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haal voor een onbenulligheid...
(hij daalt nogmaals af, men hoort de moeder een ijselijke kreet slaken)

VADER

Anna! Anna! Wat gebeurt er?
(hij komt voorzichtig weer naar boven)

Ik ben immers hier, schat... span je toch even in... Naar beneden komen om je te
halen? Toe nou, Anna, doe niet zo kinderachtig, ik heb hier de handen vol.
(een tweede kreet van de moeder, als een gereutel)

Anna! Probeer me geen schrik aan te jagen, dat past niet meer bij je leeftijd...
(hij trekt zich voorzichtig terug, begint gereedschap te voorschijn te halen en planken over de
valdeur te spijkeren, luistert even toe, zegt dan op ietwat onrustige maar eerder nieuwsgierige
dan onrustige toon)

Anna!
(bij zichzelf)

Maar... dat is onmogelijk... ze antwoordt niet meer...
(hij luistert, het Geluid wordt plots afgebroken, men hoort niets meer dan een onzeker gestommel
beneden)

Anna... dat is geen manier om zomaar iemand in de steek te laten, weet je...
(de belichting komt nu vanuit het raam en valt op de schmürz, die rechtop staat in een hoek van de
kamer. De vader, een hamer in de hand en de mond vol spijkers, voltooit koortsachtig het versperren
van de valdeur. Hij praat onsamenhangend in zichzelf.)

Na 20 jaar huwelijksleven... op die manier een man alleen te laten... vrouwen zijn
nooit te doorgronden...
(hij schudt het hoofd)

Nooit te doorgronden.
(hij spijkert de laatste plank vast en richt zich weer op)

Zó... zó moet het wel houden...
(hij richt zich op, keurt de kamer met zijn blikken en schrikt heel even op als hij de schmürz
ziet)

Wel... Hm... Het is hier gezellig...
(hij loopt door de kamer, eerst langs de muren)
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De muren zijn stevig.
(hij kijkt omhoog)

Geen lekken in het dak.
(hij bekijkt de muren en probeert de deur te openen, slaagt er niet in)

Geen deur, of zo goed als geen... ik bedoel dat er, zoals ik het veronderstelde, geen
reden meer zal zijn om zich ervan te be-dienen.
(in het voorbijgaan geeft hij de schmürz een schop)

Wat volkomen logisch is, de eerste de beste zou dat erkennen. En ik ben de eerste
de beste niet. Verre van dat
(hij houdt plotseling stil)
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Wie ben ik?
(declamatorisch)

Recapitulatie. Dupont Léon, leeftijd: 49 jaar, gebit: uitstekend onderhouden,
inentingen: op sierlijke wijze over de ledematen verdeeld, gestalte: 1 meter 80, wat
hoger is dan het gemiddelde - dat moet iedereen toegeven -, lichamelijk en geestelijk
volkomen gezond, verstandelijke gaven die eveneens tot ver boven het gemiddelde
reiken, alle redenen zijn voorhanden om dat aan te nemen.
Actieterrein: een kamer die, geloof me vrij, ruim genoeg is voor een... eh... voor
een alleenstaand man.
(stilte)

Voor een alleenstaand man.
(hij lacht even)

Wel ja, voor een alleenstaand man. Basta.
(korte onderbreking)

Vraag: wat doet een alleenstaand man in zijn cel?
(hij verbetert zijn woorden)

Cel is een te sterk woord... Ik zie daar een raam dat groot genoeg is om aan een
man met normale lichaamsbouw doorgang te verlenen
(hij gaat naar het raam)

en hem de gelegenheid te bieden
(hij kijkt naar beneden, keert zich om, komt terug)

om van een hoogte van 29 meter en nog wat op straat te vallen en zo zijn nek te
breken.
(hij gaat opnieuw naar het venster)

Er is een klein balkon waarop men, bij gebrek aan ontspanningsmogelijkheden,
wat hier het geval niet is, bloempotten zou kunnen plaatsen en geraniums, lathyrus,
slingerplantjes, oostindische kers, sierwinde, kamperfoelie of stokrozen kweken
(onderbreking)

Die wijze van opsommen doet me, en ik weet eigenlijk niet waarom, aan iemand
terugdenken. Aan wie? Daarin ligt het hele probleem. Trouwens, wanneer ik het
woord ‘kweken’ gebruik is dat louter bij wijze van spreken want, onder ons gezegd,
die planten zouden het ook alleen wel klaarspelen.
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(hij komt in het midden van de kamer staan)

Maar ik had mezelf een vraag gesteld. Wat doet een alleenstaand man in zijn...
teruggetrokkenheid. Hm. Teruggetrokkenheid. Het woord is niet zeer juist. Ik bedoel,
het is natuurlijk juist wanneer men één van zijn overigens uiterst gangbare
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betekenissen in aanmerking neemt: de kluizenaar in zijn teruggetrokkenheid, de
benedictijn die zich terugtrekt...
Maar in teruggetrokkenheid zit tegelijkertijd terugtocht... vlucht voor de vijand.
Was het opgaan van deze trap dan wel degelijk een vlucht?
Een man
(hij gaat de schmürz slaan)

die zijn naam waardig is gaat nooit op de loop. Lopen, dat is goed voor een kraan.
(hij wacht even, lacht niet)

Nee... ik kan er niet om lachen. Dat is wel eigenaardig. Maar het lijkt me gepast
er terloops even op te wijzen dat men op de vlucht slaat. En wie slaat men? De vijand.
Zo zal, door een vreemde ommekeer der dingen, deze cel... deze teruggetrokkenheid
mijn overwinning worden op de vijand. Welke vijand?
(onderbreking)

Dat moet nog bepaald worden.
(een tamelijk langdurige stilte gedurende welke hij de kamer in alle richtingen op en af loopt om
tenslotte halt te houden voor het rieten koffertje. Dan herneemt hij, op verhalende toon)

De mannenleeftijd heb ik niet bereikt zonder, zoals elk vrij individu, blijk te hebben
gegeven van mijn gehechtheid aan dat onzichtbare maar tastbare, onvoelbare maar
toch zo aangrijpende geheel dat men het vaderland pleegt te noemen, ook al noemt
men het in vreemde talen anders.
Met behulp van mijn aangeboren deugden heb ik zelfs in dienst van het vaderland
aanspraak op de algemene erkentelijkheid verworven, waarvan enkele gouden
bloempjes op de mouwen van mijn ruige jekker bescheiden getuigenis afleggen.
(hij bukt zich om het koffertje te openen, richt zich weer op en vraagt zich af)

Welke beweegreden zet er me op dit ogenblik toe aan mijn uniform van
reserve-officier weer voor de dag te halen? Handel ik soms uit instinct, zoals een
dier? Nee.
(hij verwijdert zich van de koffer)

Aan de minste van mijn daden ligt een beredeneerde reden ten grondslag, een
redelijk voorbehoud, een actieve en bijna cybernetische intelligentie. Zodanig zelfs
dat ze beheerst wordt door een wet die boven mezelf staat: de onbaatzuchtigheid.
(hij wrijft over zijn kin)
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Het valt niet te loochenen dat het geluid de oorzaak is van mijn opstijging. En waarom
zou ik mijn uniform weer aantrekken wanneer ik een geluid hoor? Ha, als er een
koerier hier in de kamer zou binnenvallen, helemaal overdekt met bloed en verdroogd
slijk en zwaaiend met een zwartomrande boodschap, zwaar en bitter van betekenis,
en die ‘Alarm!’ zou roepen of ‘Te wapen!’, om dan heldhaftig op de vloer in mekaar
te storten, zeker, in dat geval zou ik het gerechtvaardigd vinden...
(hij laat zijn voet heen en weer gaan over de koffer)

Maar wat is er gebeurd? Ik hoorde een geluid en ik ben naar boven gekomen.
(hij gaat naar de schmürz)

De toestand is precies dezelfde als hieronder, op enkele stoffelijke details na. En
ik ben totaal onverschillig voor stoffelijke details. Bijgevolg...
(hij is overtuigd door zijn bewijsvoering)

Bijgevolg, vermits...
(hij geeft de schmürz een por)

vermits alles precies hetzelfde blijft, moet bij de bron toegeslagen worden... het
geluid is de oorzaak van alles.
(grijnslachend)

Een tijd lang heb ik gedaan alsof ik het niet hoorde, wanneer het opkwam. Ja... de
schijn... voor de familie.
(hij onderbreekt)

...Mijn familie? Ik had dus een familie.
(nadenkend)

...Af en toe begin ik te geloven dat ik me de herinneringen van iemand anders heb
eigen gemaakt.
(hij lacht)

Van iemand anders... terwijl ik helemaal alleen ben... het is onbetaalbaar. Om op
dat geluid terug te komen, niemand zal me uit het hoofd kunnen praten dat het een
signaal is.
(hij onderbreekt, dan mijmerend)

Ik was er zeker van dat alleen het gebrek aan echte rust me niet toeliet om de bron
en de grondslagen der dingen te leren kennen.
(tevreden)
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Ligt daar niet het bewijs? Ik geloof dat ik op weg ben om een fantastische ontdekking
te doen.
(pauze)

Een signaal.
Een alarmsignaal, eerst en vooral. Mijn alarmsignaal. Maar dat is de rol die het
tegenover mij speelt, het signaal dat het op gang zet.
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(onderbreking)

Veronderstellen we dat het vraagstuk is opgelost. Ik pak mijn biezen.
(hij verbetert)

Nee... Ik ga een verdieping hoger. Goed. Waarom? Omdat ik het signaal hoor. Het
spreekt dus vanzelf dat het signaal gericht is tegen het feit dat ik zou blijven. Wie
kan het dan wel hinderen, dat ik zou blijven?
(hij gaat de schmürz slaan)

Dat vraag ik me af en ik zal het me ook altijd blijven afvragen. Maar zo is de
wereld geschapen. Dat signaal is gericht tegen mij. Hij is dus agressief. Het is een
aanvalssignaal.
(hij gaat weer bij de koffer staan)

Dat men een man als ik zou willen aanvallen slaat me met ontsteltenis. Maar één
ding is zeker: wie aanval zegt, zegt verdediging. En wie verdediging zegt...
(hij bukt zich, opent de koffer en neemt er zijn uniform uit, dat hij openvouwt)

Gelukkig, wat de verdediging betreft ben ik paraat!
(hij strijkt het uniform glad)

Reserve-officier... Het is misschien niet veel... maar ze zullen toch tweemaal
nadenken.
(hij begint zich om te kleden, ontdoet zich van zijn gewone kledij en trekt het uniform aan)

Hier sta ik nu, volkomen op de hoogte van mijn eigen toestand. Ik word
aangevallen. Ik verdedig me. Tenminste, ik bereid me voor op mijn verdediging.
(hij kijkt op)

Omwille van het feit dat deze ruimte een gebrek aan uitgangen vertoont ben ik zoals reeds gezegd - geneigd te geloven dat de aanvallen voortaan geen tegenstand
meer zullen ontmoeten. Indien men verlangde dat ik hier wegging - zoals ik reeds
gemerkt heb - dan had men mij daartoe de middelen ter beschikking gesteld.
(korte onderbreking, hij verzorgt zijn kledij)

Mijn degen...
(hij zoekt in een van de pakken, haalt er zijn gordel en degen uit en gordt deze om)

De kepi zal ik opzetten ten gepaste tijde, en als het nodig is.
(onderbreking)
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(korte onderbreking, dan koudweg:)

Nee, ik herinner me niets. Een man van mijn ouderdom leeft niet in het verleden. Ik
ben volop werkzaam aan de opbouw van de toekomst.
(hij nadert stil en langzaam de schmürz, werpt zich dan plots op hem, slaat hem neer en
begint hem te wurgen. Hij praat, op zeer natuurlijke toon)

Ik geloof dat voor de versiering van het raam de lathyrusplantjes nog het beste
resultaat zouden opleveren. En ik ben dol op hun heerlijke geur.
(hij staat op, de schmürz blijft als levenloos liggen maar begint na enkele minuten weer te
grommelen en zich op te richten)

Lathyrusplantjes die ik ten gepaste tijde zou oogsten, wanneer het ogenblik
gekomen is, als het geval zich voordoet, grosso modo wil dat zeggen: wanneer ze in
bloei staan.
(hij bekijkt zichzelf)

Een krijgsman die van bloemen houdt, het klinkt misschien wel gek, en toch hou
ik van bloemen.
(hij knipoogt)

Zou ik dan misschien geen krijgsman zijn?
(onderbreking, hij richt zich op en kondigt aan)

Biecht.
In werkelijkheid - en welk ogenblik zou beter gekozen zijn om de werkelijkheid
te omvatten, zoals een sperwer zijn slachtoffer, dan het ogenblik waarop de mens,
afgezonderd door de overmacht der omstandigheden, zich voor zijn naakte ziel
bevindt die hij recht in het aangezicht kijkt, zoals een eerbaar nudist niet aarzelt
bepaalde lichaamsdelen van zijn buurman aan zijn scherpe blikken te onderwerpen
om te zien of ze toevallig niet groter lijken dan de zijne, wat ongetwijfeld niets te
betekenen heeft maar de gewoonte om naar uiterlijke kenmerken te oordelen zit
verankerd in het hart van de mens zoals een slak in haar huis - in werkelijkheid ben
ik, ondanks dit uniform, waardoor ik alleen maar een vaderlandse karaktertrek wil
beklemtonen, door en door antimilitarist.
(onderbreking)

Dikwijls verliest men zich in veronderstellingen naar de oorzaken die in het hart van
een volk de honger en het verlangen naar een uniform doen ontbranden.
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(hij grijnst)

Ha... Ha... Ha... De beweegreden is nochtans eenvoudig. Een militair vindt zijn reden
van bestaan in de oorlog. De oorlog vindt zijn reden van bestaan in de vijand. Een
vijand die als militair gekleed gaat betekent een dubbele vijand voor de antimilitarist.
Want een antimilitarist, die daarom niet minder vaderlands bewustzijn bezit, zal
trachten de vijand van zijn land te benadelen. Welnu, bestaat er daartoe een beter
middel dan, indien deze vijand als militair gekleed loopt, tegenover hem een ander
militair te plaatsen? Uit wat voorafgaat volgt dat ieder antimilitarist de plicht heeft
dienst te nemen in het leger; op die manier volbrengt hij drie grootse daden: eerst en
vooral tergt hij de vijandige militair en daarbij mishaagt hij - in eigen land - de
soldaten van een ander wapen. Want dit is een prachtig kenmerk van het uniform:
dat verschillende uniformen elkaar haten. Bovendien laat hij zich gelden als een
slecht element in een leger dat hem grondig de keel uithangt, waardoor dat leger dan
onvermijdelijk een slecht leger wordt. Want een antimilitaristisch leger draagt de
besmettelijke microben in zichzelf en zou zich niet kunnen meten met een waarachtig
leger dat uit vaderlandslievende burgers bestaat.
(hij wrijft zich over de kin)

Zou mijn vijand een burger zijn?
(stilte, hij verandert van toon)

Men heeft ongelijk zoveel tijd te verspillen aan het zuivere speculeren, in plaats
van die tijd te gebruiken voor het onderzoek van de tastbare, de hoorbare
werkelijkheid, in één woord: de werkelijkheid die toegankelijk is voor onze
waarnemingsorganen.
Want er zijn ogenblikken waarop ik me afvraag of ik niet bezig ben aan een
woordenspel.
(korte onderbreking, hij kijkt door het raam)

En als de woorden daar nu voor gemaakt zouden zijn?
(onderbreking, dan kondigt hij aan)

Terugkeer naar de werkelijkheid.
(hij verandert van toon)

Deze terugkeer naar de werkelijkheid, die een nochtans schitterend aangevatte
biecht afbreekt, komt me als onontbeerlijk voor. De zaak zit namelijk zo dat ik vrij-
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wel over alles mijn opinie heb: men hoeft slechts na te gaan wat ik al niet ontdekt
heb aangaande het uniform, en dan nog het banale uniform van reserve-officier, om
zich daarvan te kunnen overtuigen.
Ik had ook - en lang niet iedereen is daartoe in staat - mijn oordeel kunnen
uitspreken over andere diepmenselijke problemen... maar is dat geen onzin? En
ontstaan diepmenselijke problemen niet alleen dan, wanneer de mens in een
gemeenschap leeft?
(pauze)

En ik ben immers alleen. Dat heb ik al gezegd.
(hij keert zich om en bemerkt de schmürz die is opgestaan en van plaats veranderd, dichter
bij het raam is gekomen, De vader toont zich ongemakkelijk, men krijgt de indruk alsof hij
voor de eerste maal begrijpt dat het geen voorwerp is dat zich in zijn gezelschap ophoudt. Hij
praat verder alsof hij zich wil verdedigen.)

Ik heb in elk geval altijd de indruk gehad alleen te zijn.
(pauze)

Er zou een aanwijzing moeten bestaan... een afdoend bewijs van verandering dat me
er toe zou brengen mijn indruk, die toch aan de zekerheid grenst, te herzien.
Had ik gelijk of ongelijk te recapituleren alvorens te registreren... de synthese vóór
de analyse te plaatsen?
(hij betast zijn ogen)

Ik zie.
(hij betast zijn oren)

Ik hoor.
(hij breekt af en kondigt aan)

Inventaris.
(vanaf dit ogenblik begint hij meer en meer en op systematische wijze de schmürz uit de weg te gaan.
Deze echter volgt de vader steeds aandachtiger met zijn blikken)

De wereld heeft geen enkele reden zich ver buiten de muren die mij omringen, uit
te strekken. Wat er ook van zij, één ding staat vast: ik ben er het middelpunt van.
(hij vraagt zich af)

Zal ik een lijst aanleggen van mijn inwendige organen? Dat zou wellicht de analyse
te ver leiden...
(nadenkend)
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en ik ken mijn binnenste slechts van horen zeggen, en dan nog heel oppervlakkig.
Het is mogelijk dat mijn hart mijn
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bloedsomloop regelt maar als de beweging van mijn bloed nu eens de ware oorzaak
was van mijn hartkloppingen?
(hij breekt af)

Nee, alleen het uiterlijk.
(hij gaat naar de gebarsten spiegel)

Met behulp van dit instrument zal ik vlugger vooruitgaan.
(hij bekijkt zich in de spiegel en herneemt, op verhalende toon)

Ik heb me altijd afgevraagd door welk motief een man er toe gedreven wordt zijn
lichamelijke gedaante een zekere richting te willen geven. In het bijzonder: hoe het
komt dat hij zich een baard laat groeien.
(hij wrijft zich door de baard)

Ten zeerste bekommerd om het antwoord op deze vraag heb ik mijn baard laten
groeien. En ik voel me best in staat om te verzekeren dat er geen enkel motief aan
te pas komt.
Ik heb mijn baard laten groeien om te zien waarom men een baard laat groeien.
En ik heb niets anders gevonden dan een baard. De baard is de oorzaak van de baard.
(hij verandert van toon)

Een prachtige inzet; nee, werkelijk, mijn capaciteiten zijn helemaal niet verzwakt
door de hoogte.
(hij buigt het hoofd, in verlegenheid, de hand aan het voorhoofd)

Het komt me voor dat we hier vroeger met meerderen waren... en dat het zo warm
niet was.
(hij maakt de gordel van zijn uniform los, dat hij langzaam uittrekt)

Deze zolderkamer maakt me droevig.
(hij verandert van toon)

We waren met meerderen, maar ik behield toch de absolute meerderheid. Nu we
niet zo talrijk meer zijn voel ik mijn meerderheid verbrokkelen. Een paradox,
ongetwijfeld een paradox...
(hij verandert van toon, frutselt wat aan een koffer)

Langgeleden bezat ik, buiten mijn degen, ook nog een revolver.
(hij heeft gordel en degen af gelegd)

En ik verkoos de revolver.

Randstad 1-3

(hij vindt de revolver; keurt het wapen)

Het is een licht wapen, vast in de hand, dat me in staat zal stellen de verloren zetels
te herwinnen...
(hij neemt het wapen in de hand, mikt naar allerlei voorwerpen, ook naar de schmürz die
hem met de ogen in al zijn bewegingen blijft volgen. Hij laat de revolver weer zakken.)
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Ik had het dus over mijn baard. Hij leeft, want hij groeit, en als ik hem afscheer zal
hij niet huilen. Een plant ook niet. Mijn baard is een plant.
(hij gaat naar het venster)

Oostindische kers in plaats van lathyrus? Ik zou het kunnen opeten, als sla...
Harmonische combinatie van het gebeente, het vlees en de beharing, die in de
mens het dierlijke, het minerale en het plantaardige verenigt.
(nadenkend)

Men kan hetzelfde zeggen van welk harig stuk vee dan ook.
(hij herneemt zich)

Op het feit na dat de mens het enige dier is dat geen dier is.
(plots trekt hij zijn revolver en schiet op de schmürz, die zich niet eens verroert. Pauze. Hij
hervat, met bevende stem)

Voor zover ik me kan herinneren was deze revolver geladen met los kruit, anders
zou ik natuurlijk niet zomaar blindelings op de muren van mijn kamer hebben
geschoten, op het gevaar af iemand te kwetsen.
(hij begint rond de schmürz te draaien als rond een fascinerende slang)

De mensen die zich tot zulke ondoordachte daden laten verleiden verdienen niet
vereerd te worden met het predikaat van ‘denkende rietstokken’... en toch draait ze.
(hij schiet door het raam, een ruit valt aan scherven)

Met los kruit geladen...
(hij bekijkt nog even de revolver en werpt hem dan weg)

Wat mij betreft kan dit individu naar de duivel lopen; voor een inventaris heeft
men tijd nodig, en ik heb geen tijd. Vroeger had ik er een, in een doos op de
schoorsteenmantel.
(hij knielt neer, legt zijn oor op de vloer en luistert)

Ze zullen vergeten hebben hem naar boven te brengen, moe al.
(hij heeft het uniform uitgetrokken, staat in een lange onderbroek)

Ik heb geen tijd meer. Ik heb nooit tijd gehad.
(pauze)

Het leven is een schandaal.
(hij bekijkt zijn benen, wrijft zich over de kin)
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Ik moet me aankleden.
(hij zoekt tussen pakken en koffers en kiest een klassiek geheel: grijsgestreepte broek en zwarte
rok)

Dit pak doet me ergens aan terugdenken. Aan een ceremonie.
(hij schudt het hoofd)

Nee... uit voorwerpen kan ik geen nut halen.
(hij laat de rok vallen en trekt weer zijn gewone kleren aan)

Zo voel ik me heel wat beter, zonder twijfel.
(hij merkt een beweging van de schmürz en springt opzij. Langdurige stilte)

Kan het gevoel van eenzaamheid zich bij een volwassen individu nog op een
andere manier ontwikkelen dan in het contact met zijn medemensen? Nee. Als dat
zo is moet ik dat gevoel van eenzaamheid ongetwijfeld hebben overgeërfd van een
of meer fictieve personen door wie ik - misschien - omringd was.
Ik stel de zaak zo voor om de denkarbeid waaraan ik me momenteel wijd.
(vanaf dit ogenblik neemt hij telkens allerhande voorwerpen uit zijn bagage om ze, ten
teken van eerbetoon, als offergaven in de nabijheid van de schmürz neer te leggen)

te vergemakkelijken.
Als ik me alleen voelde kwam dat omdat ik niet alleen was. Waaruit volgt dat als
ik me nog altijd alleen voel...
(hij onderbreekt, gaat naar de deur en probeert die te openen, begint er als in een aanval
van hopeloze woede, tegenaan te schoppen)

Het is niet waar... Ik ben alleen... en ik heb altijd mijn plicht gedaan... meer dan
mijn plicht.
(stilte)

Wij lopen hals over kop de toekomst tegemoet. Zo vlug gaan wij dat het heden
ons ontsnapt en dat het stof dat we achter ons laten het verleden verbergt. Vandaar
de bekende uitdrukking... eh... vandaar een honderdtal bekende uitdrukkingen die ik
zou kunnen opnoemen.
(hij ondervindt moeilijkheden bij het ademen, korte onderbreking, dan gaat hij verder op
een heel andere toon, met vlakke stem)

Ik ben hier niet alleen.
(zeer langdurige stilte terwijl hij iets zoekt zonder het te vinden. Hij verliest echter de
schmürz niet uit het oog. Stilaan wordt het Geluid hoorbaar, eerst vanuit de verte, dan steeds
dichter en dichter nabij.)
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wijze die nog nooit veel zoden aan de dijk heeft gezet. Een blinde zou nog kunnen...
(onderbreking)

Ik hoor niets.
(luider)

Ik hoor niets.
(uit de gele zak haalt hij de groentemolen te voorschijn en begint met vermoeide gebaren
aan de hendel te draaien)

In die tijd bleef er tenminste nog de hoop op een toekomstige generatie die de
vuile was van haar voorgangers zou wassen in een groentemolen.
(hij schreeuwt, terwijl het Geluid in sterkte toeneemt)

Ik hoor niets!!!
(hij werpt de groentemolen weg en bekijkt zijn handen)

Mijn handen zijn rein.
(hij kijkt naar het venster)

Dat plan met de oostindische kers was eigenlijk nog zo slecht niet maar ik denk
toch dat de kamperfoelie me een voldoening zou schenken van een heel andere aard...
meer verheven... Hoewel niet eetbaar... Dan moet ik mijn eetlust maar beheersen.
(hij brult)

Ik zweer het je! Ik zal mijn eetlust beheersen!
(hij haalt de schouders op)

Om me er meer rekenschap van te geven, en hem beter te kunnen bevredigen.
(hij werpt zich op de knieën en huilt)

Ik hoor niets! Ik hoor niets!
(plots houdt het Geluid op, de schmürz valt neer langs de wand waartegen hij aanleunde, blijkbaar
dood. Er wordt aan de deur geklopt. De vader staat op.)

Rekenschap? Ik heb geen rekenschap te geven... Ik ben altijd alleen geweest.
(het geklop neemt toe, hij gaat naar het raam, het wordt stilaan duister)

Kamperfoelie is lang niet zoveel waard als sierwinde... sierwinde is fris, natuurlijk...
(het geklop neemt nog steeds toe, hij stapt op de vensterbank)
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Ik ben altijd alleen geweest... in het stof van het verleden kan ik niets onderscheiden.
(hij wankelt, zijn voet glijdt weg, hij klemt zich vast aan het raam)

Het bedekt de mensen als een kleed... als meubels... het waren
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meubels... niets anders dan meubels.
(het geklop is opgehouden, plots weerklinkt opnieuw het Geluid, nu in de onmiddellijke nabijheid.
Hij tast in het rond, zoekt een steunpunt voor zijn voet)

Ik wist het niet... Verontschuldig me...
(hij glijdt uit en valt, schreeuwend)

Ik wist het niet...
(het Geluid overheerst het toneel dat nu helemaal duister wordt en misschien gaat de deur open en
komen in het duister vage schaduwen binnen, schmürzen...)
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Constant
New-Babylon
1 De Randstad
Als wij een studie willen wijden aan onze stedelijke omgeving, aan de industriële
wereld waarin wij leven, en als wij die wereld willen veranderen, als wij de wijze
waarop wij leven en de omgeving waarin wij leven, willen veranderen, dan moeten
wij wel beseffen, dat we ons bezig gaan houden met collectieve creativiteit, met een
activiteit die op het peil van de kunst staat, met cultuur.
De toestand waarin de cultuur zich op het ogenblik bevindt, de ontbinding van de
individuele kunstvormen, de blijkbare onmogelijkheid, deze kunstvormen te
vernieuwen of zelfs maar voort te zetten, doen een leegte ontstaan, waarin dit werk
als een dringende noodzaak naar voren komt.
De ondergang van natuurlijke levensvormen, en de steeds strengere organisatie
en mechanisatie van de maatschappij, hebben de mogelijkheden tot individuele uiting,
tot spel, tot creativiteit, sterk verminderd. Onze weigering, deze gang van zaken
verder te aanvaarden, de bestaande cultuur er bij aan te passen, brengt ons er toe,
nieuwe vormen van spel en creativiteit te vinden, maar tegelijk zijn wij gedwongen
het hele begrip cultuur opnieuw te bezien, en tenslotte tot een andere, nieuwe
conceptie van cultuur, van spel, van opbouw van onze levenssfeer, te komen.
Welke betekenis heeft de stad eigenlijk voor ons?
Als ik over de stad spreek, dan denk ik niet allereerst aan een economische
organisatie, ook niet aan een politieke concentra-
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tie, zelfs niet aan een geografisch verschijnsel, en zeker niet aan een
stedebouwkundige constructie.
De functies die de architecten hebben vastgesteld om de stad te omschrijven, beter gezegd om hun eigen, beperkte, taak te omschrijven -, hebben voor ons geen
enkel belang.
Met functies als wonen, werken, verkeer, recreatie, omschrijft men de stad niet,
raakt men niet aan het wezen van de stad.
De stad is voor ons geen werkobject, maar de omgeving waarin wij leven, en dus
van een veel wezenlijker belang. De stad is de achtergrond die ons denken en handelen
weerspiegelt en beïnvloedt, en waardoor wij, omgekeerd, beïnvloed worden, en dat
betekent veel.
De tegenstelling tussen stad en buiten, is aan het verdwijnen. Niet, zoals sommige
sociologen denken, omdat de auto en de openbare vervoermiddelen het buiten wonen
vergemakkelijken, maar omdat het verkeer het buiten, de natuur, vernietigt. Niet,
zoals sommige architecten denken, omdat de natuur in de stad kan worden
binnengehaald, - de ‘groene stad’ -, maar omdat de betekenis van de natuur voor
ons leven afneemt. De trek van het platteland naar de stad is geen probleem, omdat
de toeneming van de bevolking dwingt tot bebouwing, overal. De stad zuigt het
platteland niet meer leeg, zoals in het begin van de industrialisatie, maar de stad
slorpt het platteland op, en verstedelijkt het. Deze verstedelijking zal zolang doorgaan
tot het belang van de voedselvoorziening een bebouwingsverbod zal eisen voor
agrarische landschappen. Deze akkers en weiden, zullen, te zamen met aangelegde
natuurparken, tenslotte ingesloten open plekken gaan vormen in een eindeloos zich
uitstrekkende stadschap, die gehele gebieden, gehele landen, misschien eens de
gehele aardbodem zal beslaan. Het begin van een dergelijke stadschap kan men
thans reeds herkennen in hoog-geïndustrialiseerde streken, bijvoorbeeld het
Ruhr-gebied of Randstad Holland.
De architecten weten met de stad geen raad.
Eerst hebben zij, idealistisch, een ‘terug naar de natuur’ gepredikt, en de stad
willen vervangen door een super-volkstuin-complex (1900). Toen het park, de ‘groene
stad’, meer naar ben-
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zine dan naar gras ging ruiken, hebben zij, realistisch, de functionele stad
geproclameerd, die het aanzien kreeg van een systeem van verkeerswegen (1920).
Toen het verkeer zoveel ruimte op ging eisen, dat niemand zich meer veilig buiten
zijn woning kon wagen, hebben zij, sociaal, de woonwijk met shopping-centre
ontworpen, een reservaat voor voet-gangers, waar men in feodale gemeenschapszin,
op banken kon gaan zitten (1950).
En nu dit iedereen zodanig begint te vervelen, dat zelfs de jeugd in opstand komt,
en een duidelijke voorkeur begint te vertonen voor meer ‘a-sociale’ genoegens, nu
komen zij, humaan, met voorstellen voor mobile architectuur, - of met een z.g.
‘cashba’, waarin ‘de Mens’ enig initiatief mag ontplooien (1960). Een stad bouwen
waarin wij mensen leven kunnen, is niet het ontwerpen van een verkeersnet, zoals
Hillebrecht in Hannover heeft gedaan; en ook niet het onderdak brengen van een
bevolking, op de manier van Amsterdam-Nieuw-West; en evenmin een decoratief
kunstwerk tot stand brengen zoals het Chandighar van Le Corbusier, en zeker niet
een tentoonstelling organiseren van monumentale gebouwen, zoals gebeurd is in
Berlijn-Interbau en in Brasilia. Wat wij eigenlijk in de stad zoeken, is illegaal. Het
avontuur bestaat, maar het lijdt een kwijnend bestaan in het verborgene, in de sloppen
en stegen van achterlijke zuidelijke stadjes, op vlooienmarkten en in obscure kroegjes,
of desnoods in de automatieken en aan de periferie van de randstad.
De sociale ruimte, de markt, de straat, zijn aan het verdwijnen. We leven,
gecatalogiseerd, in ‘woon-blokken’, geïsoleerd van elkaar door een net van
verkeerswegen. We dwalen, ieder afzonderlijk, eenzaam door een leegte, verbannen
uit de ‘massa’, waartoe we toch behoren. De technische middelen, waar we de
beschikking over konden hebben, spelen bij de opbouw van ons milieu geen rol van
betekenis. Ze zijn slechts bezit, teken van welstand, beleggingsobject, winstobject.
Wat baten ons de meest fantastische uitvindingen, als ze ons leven niet veranderen,
als ze onze mogelijkheden niet werkelijk vergroten, of als versteende
eigendoms-verhoudingen ons beletten er profijt van te trekken?
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In wezen is de stad sinds het begin van de civilisatie niet meer veranderd. Alle
aanpassingen van het industriële tijdperk komen neer op een langzame afbraak van
onze levensomgeving. Over de moderne stad valt weinig positiefs te zeggen. De
mens is nog niet in staat, de techniek creatief te gebruiken. De sfeer waarin wij leven,
staat nog steeds in het teken van de strijd om het bestaan. Cultuur heeft nog de
betekenis van een vlucht uit de werkelijkheid, niet van een opbouw van de
werkelijkheid.
Als de mens de middelen die hij tot zijn beschikking heeft, ook werkelijk
onbelemmerd zou kunnen gebruiken, dan zou de stad kunnen worden: het kunstmatige
landschap, de artificiële natuur, waarin de mens, de nieuwe, technische mens, bevrijd
van de strijd tegen de natuur, vrij beschikkend over zijn tijd, zijn leven vorm zou
kunnen geven. Een landschap van steeds wisselende sfeer, die hij naar believen kan
veranderen en variëren, waarin hij zijn verworven vrijheid kan realiseren. Een
experimenteel theater, waarin slechts spelers, geen toeschouwers zijn.

2 De weg naar New-Babylon
De weg naar New-Babylon gaat over puinhopen. Het vrijwel volledige échec van de
zogenaamde westerse cultuur, is de directe aanleiding tot het ontstaan van
New-Babylon.
De crisis signaleren, het bestaan ervan bewijzen, de oorzaken opsporen, wordt
algemeen beschouwd als een zinloze bezigheid.
De achtergronden zijn genoeg besproken, iedereen weet dat de mensheid een
cruciale fase in haar ontwikkeling doormaakt, ieder twijfelt aan alle bestaande
waarden, aan alle ideeën die ontstaan, zelfs aan de mogelijkheid van nieuwe ideeën.
Nog minder zin heeft het, de crisis in één van haar, geabstraheerde, facetten onder
de loep te nemen, bijvoorbeeld als cultuurcrisis, als politieke crisis, als crisis in het
denken.
Achter deze verdeling van het verontrustende verschijnsel, in kleinere, minder
hopeloos lijkende, schijnbaar oplosbare, afzonderlijke problemen, gaat de wens
schuil, bepaalde ‘waarden’, waarvan men geen afstand durft te doen, onaangetast te
laten. Een analyse van de toestand van de cultuur in dit tijdperk maakt
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duidelijk, dat het zoeken naar nieuwe wegen, naar een nieuwe ontwikkeling, bij
voorbaat tot mislukken gedoemd is, als wij ons tot de cultuur, als afgebakend gebied,
beperken.
Cultuur kan nog slechts betekenis hebben als een functie van het bestaan. Cultuur
is de uiteindelijke vorm van ons leven, de ‘hemel op aarde’, en juist daarom is een
vernieuwing van ons bestaan de enige opgave die, ook voor de kunstenaar, nog van
belang is.
De opgave waarvoor de huidige creatieve mens zich gesteld ziet, de minimale
creatieve daad van de tijd waarin wij leven, is het ontwerpen van een nieuw bestaan,
van een ander, vrijer, meer vervuld leven, van een samenleving dus, die meer in
overeenstemming is met de reële behoeften van vandaag en morgen. Deze grote
greep op de realiteit, deze ingreep in de bestaande wereld, deze bewuste omvorming
van ons leven en van onze omgeving, is natuurlijk niet alleen een taak voor de
kunstenaar.
Een aantal omstandigheden maken echter dat de kunstenaar, op dit ogenblik, een
belangrijke rol kan gaan spelen in het revolutionaire proces.
‘La poésie faite par tous’, naar het bekende woord van Lautréamont, is al lang
het Leitmotiv van de avant-garde. Het sociaal isolement, waarin de kunstenaar sinds
het begin van de industrialisering langzamerhand geraakt is, is niet alleen sociaal
onaanvaardbaar, maar dodelijk voor zijn creativiteit. De kunstenaar als mensentype
staat op het punt te verdwijnen. Het onverenigbare van een rationeel gebruik van
de produktiemiddelen (waartoe ook de producerende mens, de arbeider, gerekend
wordt), en de vrijheid tegenover de materie die voor een creatief gebruik daarvan
nodig is, heeft de kunstenaar in een uitzonderingspositie gebracht, waarin hij, uit
zelfbehoud, eerst een a-sociaal, later een revolutionair zou worden.
De mensheid als geheel heeft de vrijheid, waarover ieder spreekt, die iedereen als
een goed beweert te beschouwen, nog nooit gekend. De kunstenaar, voor wie de
vrijheid een levensvoorwaarde is, heeft slechts kunnen bestaan, door te parasiteren
op een maatschappelijke bovenlaag, op een elite, die de vrijheid op haarbeurt
ontleende aan macht en uitbuiting van de meerderheid.
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De industrialisering, het opkomen van een massa, de machtvorming van die massa,
heeft de macht van die elite meer en meer ondermijnd en de kunst daardoor beroofd
van haar sociale basis.
De creativiteit van de kunstenaar is sindsdien onverbrekelijk verbonden met het
streven een nieuwe basis voor de vrijheid te vinden. Slechts de massa kan hem die
verschaffen.
De onderdrukten der aarde zijn daardoor, in tegenstelling tot vroeger eeuwen, in
deze eeuw de natuurlijke bondgenoten van de kunstenaar geworden.
Een vrije samenleving, een creatieve levensstijl, zijn voorwaarden geworden voor
het bestaan van kunst, überhaupt voor het voortbestaan van cultuur.
We willen vrij zijn, dat wil zeggen creatief zijn, niet in schijn, maar in
werkelijkheid, niet in het hiernamaals maar nu, niet door een vlucht uit de
werkelijkheid maar door die werkelijkheid te veranderen, naar onze behoeften om
te vormen. En we weten dat we daartoe de middelen hebben, het gaat er nu slechts
om die middelen te veroveren, ze te kunnen gebruiken. De techniek kan ons bevrijden
van de tirannie van de arbeid, ons ontslaan van de plicht ‘in het zweet onzes aanschijns
ons dagelijks brood te verdienen’, de techniek kan afstand en tijd overwinnen, de
natuur zonodig uitschakelen. Als we de techniek vrij konden gebruiken, konden we
met het leven spelen, iedere fantasie realiseren, het nuttige reduceren tot een
onbelangrijke vanzelfsprekendheid, het leven tot een creatie, tot een kunstwerk
maken.
Geen argument, geen moraal, geen ethiek, zal ons ervan kunnen weerhouden deze
mogelijkheden, die binnen ons bereik liggen, te benutten.
De mensheid heeft in de voorgaande periode van zijn bestaan, geleerd het leven
te conserveren; nu is het ogenblik gekomen dat wij het leven moeten leren creëren.
Wat is New-Babylon nu eigenlijk?
Is het een sociale utopie? Een stedebouwkundig ontwerp? Een artistieke visie?
Een cultuur-revolutie? Een technische verovering? Een oplossing van praktische
problemen van het industriële tijdperk?
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Ieder van deze vragen raakt één aspect van New-Babylon.
New-Babylon is niet te rijmen met het huidige leven, en daarom is het niet los te
denken van de kritiek van dit leven.
New-Babylon is dus een uitdaging aan de stedebouwers, aan de kunstenaars, aan
de technici, aan de politici, aan de economen, aan de sociologen en aan ieder ander.
New-Babylon is een complex van normen en van activiteiten, die ieder afzonderlijk
het tegendeel zijn van de erkende normen, en van de bekende activiteiten.
De geldende, traditionele normen, degraderen de massa tot een peil van
onmenselijkheid, verwaarlozen de techniek als creatief middel tot kwalitatieve
verandering van ons bestaan.
Deze normen zijn ontleend aan het beginsel van de utiliteit, aan de moraal van
‘Or a et labora’.
De creativiteit is daarbij een vlucht uit het leven, een spel volgens de definitie van
Huizinga: ‘een tijdelijk buiten de realiteit treden (Homo ludens). Het spel wordt
alleen erkend als uitwijkmogelijkheid in een afwijsbare realiteit.
Individuele minachting voor de massa is echter even irreëel als artistieke afkeer
van de machine, die, sinds William Morris, nog altijd in de mode is bij de artistieke
quasi-barbaren van deze tijd.
De kunstenaars hebben zich genoeg beziggehouden met hun individuele expressies
en emoties. Het wordt tijd dat ze gaan inzien dat ze geen grond meer onder de voeten
hebben, dat hun zogenaamde ‘vernieuwingen’, hun abstracte schilderkunst, hun
experimentele poëzie, hun concrete muziek, zinloos blijven, zolang ze op zichzelf
blijven staan.
We kunnen weliswaar geen nieuwe stijl scheppen, maar wel duizend nieuwe stijlen,
Dat is onze kracht, en daarop berust New-Babylon.
New-Babylon is de aanduiding van een nieuwe, acceptabele realiteit. De strijd om
het bestaan kan definitief gewonnen worden, het nut behoeft dus niet langer meer
ons handelen te beheersen, creativiteit hoeft geen uitzonderingstoestand te zijn, de
vrijheid niet langer een leuze maar een bereikbare levenswijze.
We staan aan de vooravond van de denaturering van de mens.
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De mens zal niet langer beheerst worden door de natuur, maar hij zal in staat zijn de
natuur te beheersen, te vervormen naar zijn fantasie, naar zijn beeld. De natuurlijke
mens gaat onder, de artistieke mens staat op het punt geboren te worden.
De utopieën die tot nu toe zijn ontworpen, hebben alle het probleem van de
individuele vrijheid aan de orde gesteld. De noodzaak van verdediging tegen een
vijandige buitenwereld, de noodzaak van arbeid om te eten, de strijd tegen de natuur,
zijn oorzaken van een voortdurend conflict tussen de georganiseerde gemeenschap
en het creatieve individu met zijn ongebreidelde drang naar vrijheid.
Zowel More's Utopia als Campanella s Zonne-staat zijn disciplinaire
soldatengemeenschappen en arbeidskampen, waar aan de eenling geen enkel initiatief
is gelaten. Zelfs de kunst, de fantasie, het spel, zijn er georganiseerd of aan
beperkende bepalingen onderhevig.
De levensvorm in deze utopieën is als het ware gestold, geïmmobiliseerd, en daarin
schuilt eigenlijk het onwerkelijke, het ‘utopische’ van deze vroegere
maatschappijontwerpen.
De cultuur van New-Babylon gaat uit van de levenssfeer.
In tegenstelling tot het kunstwerk, dat zich van de realiteit verwijdert, moet men
de sfeer opvatten als een (tijdelijke) variatie van de werkelijkheid. De sfeer berust
op het momentele, op het, met zorg gekozen, maar onherroepelijk voorbijgaande
ogenblik. In de New-Babylonische cultuur is het kortstondige, het voorbijgaan van
de tijd, een essentiële en positieve factor.
De New-Babyloniër hoeft op zijn creatieve vermogens niet zo zuinig te zijn: zijn
leven staat niet in het teken van de strijd om het naakte bestaan, de natuur is
uitgeschakeld, de tijd is voor hem overvloedig, dus waardeloos. New-Babylon is een
anti-naturalistische en anti-functionele stad. New-Babylon is het produkt van een
niet-utilitaire, creatieve technocratie, van een industrialisatie die op de mens en zijn
werkelijke behoeften gericht is. Men zou New-Babylon het absolute
‘Gesamtkunstwerk’ kunnen noemen, de synthese van alle menselijke activiteiten, de
maatschappij als kunstwerk.
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In zijn huidige vorm is New-Babylon een denkmodel en speel-model, dat ons een
inzicht moet geven in de relatie tussen een vrije, creatieve levensvorm, en de materiële
omgeving die hiermee in overeenstemming is.
De sociale ruimte wordt het medium van een nieuwe, collectieve kunstvorm, die
een ononderbroken variatie van de levenssfeer bewerkt, een spel van sferen, een spel
ook met de omgeving en tegen de omgeving. Voorwaarden hiertoe zijn een
consequente aanvaarding van kunstmatige levenscondities en automatisering van
alle niet creatieve arbeid.
New-Babylon is de stad van de technische massa-mens, van de mens uit het
arbeidloze tijdperk.

3 New-Babylon
Plattegrond. New-Babylon is opgebouwd uit een onbepaald aantal sectoren, die zich
naar alle richtingen voortzetten. De grootte van een sector kan variëren van 5 tot 15
of 20 ha, bij uitzondering zelfs nog groter. Deze sectoren zijn zo op elkaar aangesloten,
dat zij een samenhangend patroon vormen, van een zeer open, netvormige structuur.
Resten landschap, landbouwgrond en natuurparken worden door de bebouwing
ingesloten.
Constructie. Al deze terreinen zijn vanuit de aangrenzende sectoren direct
toegankelijk. De sectoren bevinden zich op ongeveer 16 meter boven de grond, en
laten de bodem bijna geheel vrij voor het snelverkeer. Het verkeer beschikt over een
wegenstelsel, dat onafhankelijk van de bebouwing verloopt, en zowel de sectoren
als de open gebieden langs de kortste weg met elkaar verbindt.
Men kan meerdere typen bovengrondse bebouwing onderscheiden, al naar de
geologische gesteldheid: ophanging in een metaal-constructie, of ondersteuning door
pijlers, blokken, spanten, en natuurlijke bodem-uitsteeksels, zoals rotsen. Bij sommige
sectoren is de bebouwing gedeeltelijk tot de bodem doorgetrokken en fungeert als
draagconstructie voor de rest. In de regel streeft men naar zeer grote overspanningen,
o.a. door het gebruik van lichte materialen in de bovenbouw.
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Alle sectoren bestaan uit meerdere lagen, uitgestrekte ‘vloeren’, die door middel van
lichte mobiele constructie-delen (wanden, schotten, tussenvloeren, trappen), in
kleinere ruimten kunnen worden onderverdeeld. Naast deze variabele ruimtedeling
bevat iedere sector bovendien één of meer permanente constructies, die als woon-hotel
zijn ingericht, en plaats bieden aan een aantal vaste bewoners (al naar de afmeting
van de sector) en ook aan tijdelijk verblijvende, zwervende New-Baby- loniërs. De
sectoren zijn afgedekt met terrassen, die promenades, startbanen voor vliegtuigen,
helikopterhavens en sportvelden kunnen bevatten.
Industrie De produktie van gebruiksgoederen vindt plaats in volledig
geautomatiseerde fabrieken, welke, zo mogelijk, ondergronds zijn ingericht, met het
oog op stralings- en andere gevaren. De distributie van goederen verloopt via
transportbanden naar de sectoren, en verder naar centrale verkoop-automatieken die
zich in de grotere sectoren bevinden. Het evenwicht tussen produktie en afname
wordt door een elektronische regel-apparatuur in stand gehouden.
Klimatisering Een airconditioning-systeem zorgt voor een constante lucht-circulatie,
temperatuur-regeling, vochtigheidsgraad enz. De afgewerkte lucht wordt afgevoerd
via een buizenstelsel dat rondom de sectorgrens een permanente luchtstroom in stand
houdt, die de sector van de omringende buitenlucht afsluit. Bij uitvallen van de
air-conditioning wordt het contact met de buitenlucht vanzelf hersteld.
Het doel van de klimatisering is niet het scheppen van quasi-ideale omstandigheden,
of het nabootsen van natuurlijke omstandigheden. De klimatisering vormt een
onderdeel van het spel van sferen, en de klimatologische omstandigheden kunnen in
de verschillende ruimten sterk verschillen, en bovendien voortdurend veranderen,
waarbij contrasten kunnen optreden die de natuurlijke contrasten verre overtreffen.
Sociale ruimte Op de reeds genoemde woon-hotels na, wordt de binnenruimte van
de sectoren, collectief gebruikt. Men zou de functie van deze ruimten kunnen
vergelijken met die van de
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straat in het pre-machinale tijdperk, of, beter nog, met een forum, een marktplaats,
een jaarmarkt. Deze vergelijkingen schieten echter alle op één belangrijk punt tekort:
de sociale ruimte van New-Babylon heeft geen beredeneerbare nuttigheids-functie.
De sociale ruimte van New-Babylon is een artistiek medium, de eigenlijke materie
van de New-Babylonische cultuur.
New-Babylon is één onmetelijk labyrint. Iedere ruimte is tijdelijk, niets wordt
herkend, alles is een ontdekking, alles verandert, niets kan dienen tot oriëntatie.
De desoriëntatie is wezenlijk voor de New-Babylonische levenswijze. Ze is een
belangrijk middel om een psychologische ruimte tot stand te brengen die vele malen
groter is dan het werkelijke oppervlak. New-Babylon moet immers aan meer mensen
onderdak verschaffen dan er plaats is op de aardbodem.
Sferen De New-Babyloniër is weliswaar een nomade, maar niet uit zelfbehoud,
maar uit drang naar spanning, naar avontuur, naar intensivering van zijn leven. Zijn
materiële vrijheid bevrijdt hem van de sleur, maakt hem afkerig van gewoonten. Zijn
leven is als een voortdurende hersenspoeling: hij weet nooit wat komen gaat, hij kent
nimmer de ruimte die hij betreedt, maar zijn komst alleen reeds kan de sfeer
veranderen.
De meest uiteenlopende middelen, zowel technische als natuurlijke, kunnen bij
het ontstaan van de sferen een rol spelen. Men doorkruist koele en donkere ruimten,
warme, lawaaiige, kakelbonte, helverlichte, sombere, lege, verstikkende ruimten,
natte, winderige, ruimten onder de blote hemel, obscure gangen en stegen, misschien
een grot van glas, een dwaaltuin, een vijver, een windtunnel, maar ook ruimten voor
cinematografische spelen, voor radiofonische spelen, voor psychologische spelen,
wetenschappelijke spelen of erotische spelen, en ruimten voor isolement en rust.
Men kan ook dagen of uren zwerven door de parken en landschappen, die door de
sectoren worden ingesloten. Of boven op de terrassen een helikopter nemen, naar de
overkant. Hoever men ook zal gaan, men vindt overal onderdak in de
gemeenschappelijk geëxploiteerde woonhotels. Aan de voet van iedere sector bevindt
zich een huurauto-standplaats,
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per lift bereikbaar. Verkeer heeft voor de New-Babyloniër geen andere betekenis
dan die van joy-riding.
Als het project dat hier in enkele grote lijnen geschetst wordt, zou worden
beschouwd als een fantastische droom, dan moet men wel bedenken, dat het, technisch
bezien, uitvoerbaar geacht moet worden, dat het uit menselijk oogpunt bekeken,
bevredigender is dan de omstandigheden waarin de mens nu meestal leeft, dat het,
in sociaal opzicht, waarschijnlijk onontkoombaar is.
De mensheid als geheel, leeft ver beneden de mogelijkheden die reëel voorhanden
zijn. Hoelang nog zal men dit schandelijke feit accepteren? De bestaande
mogelijkheden zullen onherroepelijk benut worden, dat is slechts een kwestie van
tijd.
Diegenen, die, uitgaande van een versleten moraal, het leven in New-Babylon
wensen te beschouwen als een amusement, en de creatieve waarde ervan
onderschatten, moeten eens denken aan de ontelbaren wier verblijf op aarde geen
andere betekenis heeft gekregen dan het verdienen van een plaats in een denkbeeldige
hemel. Als wij daaraan denken, en als wij denken aan de fictie van
eeuwigheidswaarde, die de kunst in vroeger perioden moest rechtvaardigen, dan
kunnen wij het leven van de New-Babyloniër slechts zien als een bevrijding van de
mens, van de in wezen creatieve mens, die zijn leven heeft te maken, en niets anders.

Randstad 1-3

139

Kroniek
Henk Leffelaar
De grote tafel van Paul Carroll
Twee of drie maanden nadat je Paul Carroll voor het laatst hebt gezien, herinner je
je hem als een zoon van een tirannieke weduwe, die hem alleen maar in broeken met
een te nauw kruis en te korte pijpen de straat op laat gaan. Toen ik twee jaar geleden
in Chicago kwam te wonen had ik nog nooit van hem gehoord, maar al na een paar
weken dook zijn naam als onkruid in conversaties op. Sindsdien heb ik hem een paar
keer gezien, het laatst bij hem thuis. Ik had een ball-point en wat papier meegenomen
om belangrijke uitspraken vast te leggen, maar toen ik na een slordige middag met
veel whisky thuis kwam, bleek dat mijn aantekeningen in een soort spijkerschrift
waren gemaakt. Het volgende is wat ik ervan heb kunnen ontcijferen totdat een
blaffende koppijn lezen helemaal onmogelijk maakte:
‘1927-Chi. Poetry editor: Chi Review. Contact thru Ginsberg with Burroughs in
Tangiers. Burroughs writes letter in one sentence: ‘My name is William Seward
Burroughs III I am the sole male heir of the Burroughs Business Machine Corporation
of St. Louis, Mo., I'm a Harvard PBK, Class 1936, I've done post-graduate work at
(onleesbaar) University for the past 15 years, I've been a drug addict, I'm an
acknowledged homo-sexual, who are you?’
Ik herinner me dat Carroll de één-zinnige brief van Burroughs uit zijn hoofd opzei
bij wijze van inleiding tot het ontstaan van Big Table, het tijdschrift waarvan Carroll
uitgever-redacteur is. Who are you? Carroll grinnikte er in zijn mosterdkleurige
overhemd om. Hij zat op een gele barkruk in een hooggezolderde kamer, zoals je
die langs het Leidse Rapenburg kunt vinden. Op de parketvloer stonden grote rieten
manden met boeken en van af het bed waarop ik lag had ik het uitzicht op een
wolkenkrabber aan Lake Michigan. De lichten waren er net opgestoken. Het rook in
de kamer naar kamfer, gin en vers bedrukt papier (in een hoek lagen een paar duizend
exemplaren van het laatste nummer van Big Table).
Amerika is een preuts land. Dat gelooft niemand, maar het is makkelijk te bewijzen.
Al Capone, de gangster, en Big Table bewijzen het. Al Capone, omdat de Prohibitie
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zonder puritanisme nooit mogelijk was geweest; en Big Table, omdat Burroughs
zonder dezelfde christenen nooit gecensureerd zou zijn. Paul Carroll was redacteur
van de door de University of Chicago uitgegeven Chicago Review, toen hij via Allen
Ginsberg in contact kwam met Burroughs, die hem uit Tangiers het manuscript van
Naked Lunch toestuurde. There is no blacker blasphemy than spit with shame on the
body God gave you. And woe unto those castrates who equate their horrible old
condition with sanctity. Now I William Seward will unlock my word hoard.
Naked Lunch was bestemd voor het herfst-nummer (1958) van Chicago Review.
Toen het nummer met een eerste aflevering ervan verscheen, verschoten de christenen
van kleur.
‘Filthy writing on the midway’, schreef een columnist in de Chicago Daily News,
‘The trustees (van de universiteit) should take a long hard look at what is being
circulated under this sponsorship.’ Carroll en Irving Rosenthal, hoofdredacteur van
de Review, waren inmiddels aan het winter-nummer bezig, waarin behalve Burroughs
ook Kerouac en Edward Dahlberg (The Flea of Sodom) zouden worden opgenomen.
De kopij was al naar de zetterij toen Rosenthal bij de Dean of the Division of
Humanities van de Universiteit werd ontboden en te horen kreeg dat Kerouac en
Burroughs uit het nummer verwijderd dienden te worden. Zes van de zeven Review
redacteuren weigerden verdere medewerking en traden uit. Rosenthal kreeg uit Parijs
het volgende briefje van Gregory Corso:
‘Dear Irving, what? Suppression? Chicago? Are you weeping? I hear from Ginsberg
that you are tiny, wet-eyed, low-voiced, a rose in a terrible giant's land; do you wet
the bed? shiver because of human ice? Yes, that's what suppression is, human ice.
But why? I always thought Chicago University was a great happy free soulful institute
of sparkle and joy; something like Reed, but only on a grander scale. Is it because
of Burroughs? Poor Bill, the Elysium of Al Capone tommy-guns his scathless soul;
I mean the Chi Review was his only intelligent outlet; what happens to you now?
Do you now? Do you flee? Abandon all? I have a funny feeling here in Paris, I feel
America is suddenly going to open up, that a great rose will be born, that if you flee,
it will die; so stay; nurse it with your vision, it's as good as sunlight. Death to Van
Gogh's ear! Long live Fried Shoes!’
(In Carroll's apartment ontdekte ik, bij het legen van de blaas, een badkamer met
drie tandenborstels en een reproduktie van een pastoors-portret boven de w.c. met
de aanmaning: ‘Smash the machine.’ Jammer genoeg hebben Amerikaanse w.c.'s
allang geen trekkers meer).
Irving Rosenthal en Carroll verlieten de Review en namen de
Burroughs-Kerouac-Dahlberg kopij mee. In januari 1959 kwamen Ginsberg, Corso
en Peter Orlovsky (Ginsberg's paranymf) naar Chicago en gaven er een serie lezingen
om fondsen voor een nieuw tijdschrift in te zamelen, waarvan het eerste nummer uit
de verboden kopij zou bestaan.
‘Why did you call it Big Table?’
‘Irving called me at 2:00 a.m. and said: ‘Let's call it The Red & Blue
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Review.’ And then I would call him back a little later with another title. Then Kerouac
sent a telegram, in December 1958. It said: ‘Call it Big Table.’ I wrote him and asked
why. He said when he was writing in Long Island, he once left a note on his own
desk: ‘Get a bigger table.’ And, somehow, it seemed to make sense. So we called it
Big Table.'
Het eerste nummer kwam uit in maart 1959 en werd door het postkantoor in
Chicago onmiddellijk als obscene literatuur geclassificeerd. Vierhonderd exemplaren
werden in beslag genomen, en Carroll (Rosenthal, de noodkreet van Corso in de
wind slaand, was inmiddels naar New York gevlucht waar hij redacteur werd van
een Amerikaans-Russisch tijdschrift) ging te rade bij de American Civil Liberties
Union, die hem gratis aan een advocaat hielp. In juni vond er een gerechtelijk
onderzoek plaats en Big Table werd vrijgegeven.
‘Why did Rosenthal leave?’
‘He is a very angry boy. I told him: “Irving, you want to smear shit all over La
Salle Street?” But he was angry. He has a real sexual problem, too.’
Who are you? Het tweede nummer van Big Table kwam uit met bijdragen van,
o.a. Ferlinghetti, Alan Ansen, John Logan, Ginsberg en met twee foto's en een brief
(aan Ginsberg) van Burroughs. Op een ervan staat hij als een bleke zwam met
dreigende vuisten in zijn onderbroek; op de andere met alleen een gekamd hoofd
zichtbaar, als een business executive over een rij boeken heen turend. Met nummer
5 liep alles spaak. Een distributor aan de West Coast, die Big Table daar aan de man
moest brengen, verdween met het geld en het honderden onverkochte exemplaren
als souvenir in zijn kamer achter.
Carroll had geen zin meer om over Big Table verder te praten en begon nu vanaf
zijn barkruk een kort verhaal voor te lezen dat inmiddels in The New Yorker is
verschenen. Het ging over zijn familieleden in het Chicago van 1930, een verhaal à
la Under Milk Wood, maar ik verloor na een paar bladzijden mijn belangstelling en
begon in de nummers van Big Table te bladeren die Carroll gedurende het gesprek
op het bed had geworpen.
‘William S. Burroughs is an expert marksman and an authority on the Mayan
Codices. His novel-inprogress, Naked Lunch, is a “mosaic seen alternately through
the “dead, undersea eye of junk”, and the “peeled nerves and sense” of junk sickness.”
He has previously published in the British Journal of Addiction. Of late Burroughs
has been living in Paris. He plans to return to the United States and then go to India.’
In februari kwam er een kaart in de bus: ‘4 Hour Circus - Big Table Benefit.’
Carroll was nog steeds bezig de schulden af te betalen en fondsen voor nummer 6
in te zamelen. Het Circus werd in Chicago's beroemde ‘Birdhouse’, 1205 North
Dearborn, gehouden. Op het enorme podium, waar doorgaans de jazz-bands spelen,
traden nu vrijwel alle entertainers op die op dat ogenblik in Chicago's nightclubs een
engagement hadden (het was op een maandagavond, de enige avond dat de
nightclub-entertainers vrij zijn). Er waren naar schatting 700 be-
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langstellenden, die allen drie dollar hadden neergeteld. Men zat tot in de raamkozijnen
en tussen de rijen tafels in de looppaden.
Halverwege het programma kwam Carroll, compleet in te nauwe broek, voor een
microfoon en legde uit dat de entertainers voor niets optraden omdat er nog steeds
niet genoeg geld binnen was en er zouden nu Playboy bunnies met collectemandjes
rondgaan om meer in te zamelen. Carroll begon opnieuw iets uit te leggen, maar hij
was dronken en er kwam weinig van terecht.
Een paar dagen geleden vertelde iemand me dat Carroll nu redacteur was van een
radiogids en dat Big Table 6 voorlopig nog wel op zich zal laten wachten.
Who are you?
‘I first saw Bill Burroughs in 1953, passing along a back street of Tangier in the
rain. He was on H at the time, and he didn't look very fit.’ (Paul Bowles).
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Harry Rodenburg
Samuel Cummings, Interarmco
De kapitein van de kleine commandogroep van het opstandelingenleger is nerveus.
Tussen de zwarte haren van zijn strakke snor parelen kleine zweetdruppels; donkere
plekken op zijn kakihemd geven de plaatsen aan waar zijn huid is bezweken voor
de druk van het vocht; de randen van zijn canvasschoenen branden aan zijn enkels.
Het wachten duurt lang. Vijfmaal heeft hij al de kleine eigengemaakte mijn, die onder
het rulle zand van de weg verborgen ligt, gecontroleerd. En dan ziet hij de
vrachtwagen rond de hoek van de heuvel. Nog een paar honderd meter. De kapitein
kijkt naar de sergeant, die aan de overkant van de weg in het dikke gras verborgen
ligt. De klap is kort maar hevig. Uit de vrachtwagen druipt dikke zwarte olie; in de
verwrongen cabine liggen twee dode regeringssoldaten. De kapitein is tevreden.
De kisten worden uitgeladen. Toen de kapitein ze achter in de wagen zag wist hij
het: wapens, geweren en misschien wel mortieren. Als hij dichterbij komt ziet hij
het, de zwartgeschilderde driehoek op het deksel en de met een schabloon getrokken
letters: INTERARMCO. Met zijn macheta rukt hij de stalen sluitbanden van de kisten.
Onder een laag geolied papier ziet hij de Springfield-geweren en de Duitse
machinepistolen, de beroemde Mausers. De kapitein begrijpt het niet. Met een ruk
trekt hij de deur van de verwrongen cabine open. Tegen het schot, dat de bak van de
voorzijde scheidt, hangt een blauwstalen Mauser. De glimmende loop weerkaatst in
de gebarsten autospiegel.
De sergeant leunt over het portier en kijkt met een onbewogen gelaat naar de twee
doden. Hij ziet het Springfieldgeweer niet, evenmin als de Mauser en de ogen van
de kapitein die heen en weer flitsen tussen de Mauser, die de sergeant in zijn hand
houdt en die aan de wand van de auto.
De kapitein is een vechter, geen denker. Hij vecht voor een ideaal. Dat is hem
gezegd. Dat hij mensen doodt van zijn eigen land deert hem niet. Dat is noodzakelijk,
als het land moet worden bevrijd van een tiran, die zich president noemt. Dat is
politiek. Begrijpen doet hij niet. Alleen de taal van het wapen verstaat hij en daarom
begrijpt hij ook niet, dat het evenzeer tot de politiek behoort, dat men elkander bevecht
met dezelfde wapens, afkomstig van één man: Samuel Cummings, directeur van de
International Armament Corporation, (INTERARMCO).
De kapitein en de sergeant uit de Zuidamerikaanse landen, de luitenant uit Angola,
Algiers of Kongo en de majoor uit dat land in het Midden-Oosten zullen er misschien
een dag over nadenken, dat zij elkander met gelijke wapens betalen. Dan is het weer
vergeten. Misschien
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zullen zij een kameraad vinden met een Russische patroon in zijn hoofd. In de
officiersmess zal het gesprek gaan over communistische hulp aan de vijand. Over
Cummings wordt niet gepraat, hoewel de kans, dat een kameraad de dood vond door
een door INTERARMCO geleverde Russische patroon zeker niet gering is.
Samuel Cummings is geen vechter. Hij is slechts de bezoeker aan het front. Hij
noteert voor de politici de opdrachten voor het leveren van wapens en munitie. Als
's werelds grootste handelaar in tweedehands en nieuwe wapens is Samuel Cummings
druk bezig zich meer faam en geld te veroveren dan de legendarische wapen-tsaar
Sir Basil Zaharoff. Samuel Cummings weet wat hij waard is. Wie contact met hem
neemt zegt niet Mr. Cummings, maar ‘Mr. president’, waarbij hij er goed aan doet
diens: ‘ESSE QUAM VIDERI’ (meer zijn dan schijnen) in het geheugen te houden.
Samuel Cummings is dan ook meer dan hij schijnt. Vanachter zijn massieve bureau
controleert deze 34-jarige Amerikaan praktisch de gehele tweedehands-wapenhandel
in de wereld. Zoals de beursspeculant dagelijks de economische berichten volgt en
met zijn vinger langs de koerslijsten van de internationale effectenbeurzen glijdt,
volgt Samuel Cummings de politieke ontwikkelingen, waarbij hij bijzondere aandacht
besteedt aan onrusthaarden in kleinere landen. Zijn koerslijst bestaat uit politieke
heethoofden en wapendepots. Een officier van een inlichtingendienst, die Cummings
eens ontmoette vond hem een machine, een ‘apparaat dat thuishoort in de wereld der
cybernetica. Hij verwerkt de gegevens, die hem langs politieke wegen en van zijn
agenten bereiken en reguleert ze, gevoelloos en zonder feilen.’ Cummings werkt
inderdaad als een rekenmachine, waarbij vernuft en zakelijke instincten op de
voorgrond staan. Zijn huwelijk met een Duitse, die hij in Nicaragua had leren kennen,
was gedoemd te stranden, omdat zijn liefde-gevoelens werden verdrongen door zijn
levensideaal: de grootste wapenhandelaar ter wereld worden. Hij is het geworden,
dankzij zijn mechanische geest en politieke contacten. Menselijke verhoudingen en
idealen zijn voor hem slechts zakelijke verschijnselen. Daarvan getuigt zijn eerste
grote transactie, die de hoeksteen zou worden van INTERARMCO. Een in 1953 nog
bestaand wapenkartel, waartoe ook Samuel Cummings met zijn nog kleine bedrijf
behoorde, werd door ‘mister president’ van de aarde geveegd, omdat zijn eerste grote
levering niet overeenkwam met de voorschriften van het kartel. De in dit kartel
verbonden zes grote wapenhandelaren bemoeiden zich weinig met de politiek. Zij
leverden slechts wanneer het hun werd gevraagd. Samuel Cummings bestudeerde
echter toen al de politieke wereldverhoudingen. Achter de naam van Jacobo Arbenz
Guzman, president van Guatemala, komt een rood kruisje te staan. Guzman is in die
jaren bepaald geen vriend van de Amerikanen. Zijn sympathieën zijn meer links
georiënteerd; tot groot ongenoegen van de Amerikanen, want het Panamakanaal ligt
zeer dicht bij deze kleine Middenamerikaanse staat. Samuel Cummings heeft vrienden
bij diverse inlichtingendiensten. Als voormalig em-
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ployé van de Amerikaanse Central Intelligence Agency, waar hij als wapendeskundige
optrad tijdens het Korea-conflict, weet hij wat hij aan de tips van deze zijde heeft.
Hem wordt duidelijk gemaakt, dat het de Amerikaanse regering niet onaangenaam
zal zijn, als ‘Interarmco’ de strijdkrachten van Guzman uitrust. Uit politieke
overwegingen kan de Amerikaanse regering dat zelf niet doen.
Samuel Cummings maakt zijn offerte. Hij duikelt uit een aantal wapendepots een
flink partijtje stenguns op tegen 1½ gulden per stuk. Jacobo Guzman krijgt ze tegen
de prijs van 12 gulden, waarbij dan nog de transportkosten komen. ‘Mr. president’
glimlacht, niet wetende dat hij korte tijd later zal kunnen schateren. Guzman is niet
tevreden. Hij wil meer en het liefst zware wapens. Hij spreekt zelfs van
jachtbommenwerpers, want in de jungle van Guatemala broeit de onrust. Jacobo
heeft weinig tijd. De door hem begeerde zware wapens komen tenslotte vanachter
het ijzeren gordijn. De hersens van Samuel Cummings werken op topsnelheid. Zonder
enige schroom richt hij zich tot de buren van Guzman: El Salvador, Honduras en
Nicaragua. ‘Wij zullen jullie wapens leveren, nu Guzman ze uit Tsjechoslowakije
krijgt.’ Jacobo Arbenz Guzman valt tenslotte van zijn voetstuk. Samuel Cummings
klimt enkele treden. De tips van de Central Intelligence Agency zijn geld waard. De
volgende laat niet lang op zich wachten. De communisten proberen met allerlei
infiltratie-pogingen hun invloed in Costa Rica te versterken. Het wordt een conflict.
Via de CIA krijgt Cummings opdracht zo snel mogelijk 1500 moderne geweren naar
deze dwergstaat te transporteren. Ook hier moet de Amerikaanse regering buiten
schot blijven. De contacten tussen Cummings en de CIA worden dan bepaald innig.
‘Mr. president’ gaat zelfs zo ver, dat hij zijn CIA-contacten een aanbieding Russische
wapens doet, ‘die misschien hier en daar gebruikt kunnen worden’. Deze wapens
zijn nieuw. Ze komen uit een Egyptisch depot, dat door Israëlische soldaten in de
Sinaï-woestijn werd veroverd. De agenten van Samuel Cummings leggen er
onmiddellijk de hand op. In het voorhoofdsbeen van een soldaat, gesneuveld in Laos,
steekt een patroon. Men maakt uit dat het er een van Russische makelij is. Er wordt
gepraat over Russische inmenging in een binnenlands conflict. Zelfs in de UNO
worden dergelijke gevallen naar voren gebracht. Het is moeilijk om het te bewijzen,
want Samuel Cummings zegt zelf: ‘Het is best mogelijk, dat INTERARMCO de patronen
heeft geleverd.’
Samuel Cummings is vanaf zijn kinderjaren een liefhebber van wapens geweest.
Als hij 15 jaar is, wordt al over hem gesproken als een wapenkenner bij
uitnemendheid. Met ontzag wordt naar Sam geluisterd als hij de systemen van
tientallen wapens uiteenzet. Als hij nog in korte broek door Philadelphia wandelt is
zijn kamer een waar wapenarsenaal. Zoals andere jongens handtekeningen van
baseballspelers verzamelen, is de kleine Sam er altijd op uit om zijn wapen-schat uit
te breiden. Elke cent die hij krijgt of verdient wordt opzijgelegd om er straks weer
een wapen voor te kopen. De grote droom van Sam is, met zijn wapens te kunnen
schie-

Randstad 1-3

146
ten. De kans daarvoor - denkt hij - krijgt hij, als hij in militaire dienst moet. Maar de
dienst valt hem bitter tegen. Niet zo zeer wat het dienst doen op zichzelf betreft als
wel het feit, dat er weinig of niets te schieten valt. De oorlog is voorbij. Alleen de
schietkuil is er voor Sam. Hij is teleurgesteld. Zijn wapencomplex wordt verdrongen.
Sam gaat studeren: economie en rechten. Maar het geoliede blauwe staal blijft in
zijn onderbewustzijn zijn geest bezighouden. Het wordt naar voren gehaald door de
Amerikaanse inlichtingendienst. Het land heeft hem nodig: in Korea wordt verbitterd
gevochten. Wapens van allerlei makelij, waaronder vele Russische, beslissen over
leven en dood. Men wil al deze wapens leren kennen. Alleen Samuel Cummings
weet daar weg mee. Hij wordt de wapendeskundige van de CIA.
Als de rust in Korea is weergekeerd verlaat hij de CIA. Hij zal zijn studie niet
hervatten, want in zijn hoofd rijpt het plan handelaar in wapens te worden, de enige
manier om innig contact te krijgen met zijn geliefde wapens. Hoewel hij de weinig
romantische wereld van de wapenhandelaars nauwelijks kent begrijpt hij, dat slechts
een keiharde zakentechniek en deskundigheid de voornaamste factoren zijn om als
wapenhandelaar te slagen. De deskundigheid bezit hij, maar de andere factor is hem
onbekend. Hij besluit in dienst te treden van een wapenhandelaar.
Als Samuel Cummings in dienst treedt van de wapenfirma ‘Western Arms
Corporation’ in Los Angeles, ziet hij er meer uit als een eerzame vertegenwoordiger
in borstels en stofzuigers, dan als een handelaar in afgedankt Amerikaans oorlogstuig.
Hij krijgt een groot rayon: de Zuidamerikaanse landen. De jungle-praktijken uit die
landen interesseren hem in hevige mate, evenals de wapens uit lang vervlogen tijden,
die hij her en der opscharrelt. Zijn particuliere wapenarsenaal groeit uit tot een
museum. Het wordt voor Samuel echter ook een studievertrek, want dank zij de oude
wapens kan hij de evolutie op het gebied van oorlogsmaterieel op de voet volgen.
Ook legt hij onder de Zuidamerikanen zijn eerste contacten voor een eigen firma.
In 1953 is het plan voor een eigen zaak rijp om geplukt te worden. Maar Samuel
heeft geen geld, althans niet genoeg om een voorraad wapens aan te schaffen. Hij
zoekt contact met de Chicago-bankier Sidney Lerwin. Met jeugdig elan en zakelijke
argumenten weet Cummings Lerwin er van te overtuigen, dat de wapenhandel
fortuinen kan opleveren mits men juist is geïnformeerd en goede contacten heeft, en
die heeft hij. Lerwin verschaft hem geld, niet veel, maar genoeg om te beginnen. Een
boekhouder kan hij niet betalen. Zijn moeder die haar man al vroeg verloor, houdt
voor hem in de beginperiode de administratie bij.
De zaak wordt ‘International Armament Corporation’ genoemd: een onooglijk
zaakje, nauwelijks het aankijken waard. Samuel begrijpt, dat hij andere wegen moet
inslaan als hij het Esse Quam Videri wil waarmaken. Hij reist naar Engeland en
neemt contact op met Arthur Cecil Jackson, een Britse handelaar in oorlogsschroot,
die de slagvelden van Wereldoorlog II in Europa afstroopt. Cummings verkoopt een
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groot deel van het wapentuig naar zijn Zuidamerikaanse contacten. Bovendien weet
hij een deel onder te brengen bij Amerikaanse verzamelaars. De prijzen die de laatsten
neertellen leveren hem een zoet winstje op. Cummings en Jackson werken zeer nauw
samen; Samuel is het er echter in zijn hart niet over eens, dat Jackson zich met vijf
andere schroothandelaren in een kartel heeft verbonden om ‘de handel te beschermen’.
Dit kartel zal later door Samuel Cummings worden getorpedeerd, door zijn grote
leveranties naar Guatemala en de omringende Zuidamerikaanse staatjes. Nu de zaken
op gang beginnen te komen wordt het Samuel Cummings duidelijk, dat hij vooral
politieke wegen moet gaan bewandelen om zijn idealen te kunnen verwezenlijken.
Via zijn CIA-vrienden laat hij zich nauwkeurig op de hoogte houden van de politieke
en de economische ontwikkelingen in de verschillende landen. Daarbij vergeet Samuel
de zwakke zijde van de mens beslist niet. Velen hebben een hang naar snobistische
luxe. ‘Mr. president’ gaat in het vervolg op reis met een koffertje vol speciale
revolvers, die hij heeft laten maken bij de beroemde Duitse wapensmid Walther uit
Ulm; uit goud-metaal gemaakt met ivoren kolven. Overigens is het doel van de
revolver niet vergeten: hij kan schieten. Wanneer de order Samuel Cummings naar
genoegen is, geeft hij graag zo'n revolver aan de opdrachtgever cadeau. De goodwill,
die hij daarmee kweekt is vrij groot.
Het orderboekje dat hij bij zich draagt begint er interessant uit te zien: Batista,
Fidel Castro, Tsjang Kai Sjek, Trujillo en Tubman. Overigens heeft de naam Castro
‘Mr. president’ wel eens zweetdruppeltjes bezorgd, want de invasie in 1961 op Cuba
heeft vragen doen rijzen. Velen vroegen zich af of de Amerikaanse regering de
rebellen had bewapend, maar anderen dachten onmiddellijk aan Cummings. Vreemd
is, dat Samuel Cummings zich over deze affaire beslist niet uitlaat, in tegenstelling
tot andere leveranties waar hij graag over praat.
Politieke en economische wetenschap alleen brengt INTERARMCO niet verder.
Tenslotte moeten er wapens zijn om ze te kunnen leveren. De contacten die Cummings
heeft met verschillende wapenhandelaren en schrootopkopers zijn niet voldoende
om de wapenhonger van verschillende landen te stillen. In praktisch alle hoofdsteden
ter wereld zet hij dan een mannetje van INTERARMCO neer. Soms zijn het daar
wonende wapenhandelaars of alleen maar losse agenten, die hun ogen en oren
openhouden. Onder dit net van agenten zijn echter ook enkele groten: ex-spionnen
of zeer gladde handelaren, die alleen maar partijen wapens opsporen of contacten
leggen.
Een van Cummings belangrijkste agenten is de in München geboren Hasjoachim
Seidenschnur, een grote en zware Duitser, die voor Cummings lange reizen maakt.
In de wapenwereld kent men Seidenschnur als een zeer slimme handelaar, die de
bijnaam van ‘zijderups’ draagt.
Seidenschnur was geen onbekende in de wapenwereld, want voor hij in dienst van
Cummings trad, was hij vertegenwoordiger van een Belgisch bedrijf, dat zich op het
gebied van uitrustingsstukken voor militairen
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bewoog. In de jaren 1955, 1956 en 1957 waren zijn reizen op Algiers gericht. De
politieke verwikkelingen waarin Frankrijk raakt, zijn voor INTERARMCO het sein, dat
er terrein braak ligt. Makkelijk heeft Seidenschnur het niet, want de concurrentie is
hevig. Want al heeft Cummings met zijn INTERARMCO al een grote stem in de westerse
wapenwereld, achter het ijzeren gordijn speelt men ook het spel, en niet om de
knikkers, maar om politiek vuur te doen oplaaien. Als Seidenschnur op reis is in
Algiers, is daar een Tsjech de markt aan het bederven, die vrachtwagens (tientonners)
aanbiedt voor 15 tot 16 duizend gulden. Seidenschnur kan daar niet tegen op. Zijn
aanbiedingen zijn drie- en soms viermaal hoger. Maar het zijn niet alleen automobielen
van het merk Tatra, waarmee de rebellen worden uitgerust. Steeds meer Russische
wapens - granaatwerpers, geweren, pistolen - en munitie worden in het strijdperk
gebracht. Hoe scherp Cummings ook calculeert, hij moet zich gewonnen geven. En
meer dan zeventig percent van de Algerijnse rebellen wordt tenslotte uitgerust met
wapens van achter het ijzeren gordijn.
Het is 1957. Een scherpe knal verscheurt in Hamburg de stilte: een bom, neergelegd
door de hand van een Algerijn. Als de rook is opgetrokken ziet men het totaal
verminkte lichaam van een man. Het is George Puchert, wapenhandelaar, leverancier
van de Algerijnse rebellen en huis- en zakenvriend van Joachim Seidenschnur. De
schrik onder de westerse wapenhandelaars zit er in. Seidenschnur zegt als eerste het
vak van wapenhandelaar vaarwel; en het zal vier jaar duren voor hij weer in dienst
van Cummings treedt. Dan is het geld, dat hij kan verdienen met een wapentransactie
naar Angola, sterker dan de angst voor de dood.
De wapenhandel is hard, keihard, maar heeft ook zijn romantiek door de vreemde
wegen en figuren die er in voorkomen. Een van deze vreemde figuren is bijvoorbeeld
de Nederlander Paul Wilking uit Amsterdam, een man die zich antiquair noemt en
de bijnaam ‘pistolen Paultje’ draagt. Hij is een onbeduidend radertje van de
Interarmco-machine, die zich meer bezighoudt met cabarets van vrouwen voorzien,
dan de klanten van Cummings van wapens. Op 17 oktober 1961 stond ‘pistolen
Paultje’ in Amsterdam voor zijn rechter, waar hij een boete kreeg van 150 gulden
plus verbeurdverklaring van een partij wapens: drie machinegeweren, pistolen,
gasrevolvers en nog ander wapentuig. ‘Pistolen Paultje’ werd gepakt toen hij in
Nederland terugkeerde van een reis door Duitsland. Toen de douane zijn bagage
doorzocht kwamen er revolvers te voorschijn. Nederland heeft nu eenmaal een wet
op wapenbezit.
Het opmerkelijkst in de inbeslag-genomen verzameling van Wilking zijn de
gasrevolvers, geen wapens voor rebellen. ‘Pistolen Paultje’ leverde deze gasrevolvers
aan prostituees om al te vervelende herenklanten af te weren. Wilking is een echte
Amsterdammer, die ondanks zijn wat vreemde praktijken, geen schuiladres heeft.
Dat is anders met de Duitsers Hausch en Vogt. Hun contacten met Cummings of
Seidenschnur lopen via brievenbussen in Liechtenstein of Vaduz. In Liechtenstein
lijkt de naam ‘Alfag Trust’
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op die van een wereldconcern, maar is in werkelijkheid de brievenbus van Hausch,
een even kleine handelaar als de Nederlander, maar heel wat slimmer. Want Hausch
en zijn vriend Vogt hebben één ding met Cummings gemeen: eerst onderzoeken en
dan handelen. Als Cummings met een order komt, weten zij precies welke bedragen
zij kunnen bedingen. Een andere vreemde figuur in het Interarmco-gezelschap is de
wapenmakelaar Gustav Bodirsky, in de wapenwereld met ‘Bo’ aangeduid. ‘Bo’ heeft
een vreemd leven achter de rug. Hij is boekhandelaar geweest, bezat een reisbureau,
bewoog zich in de wereld van de spionnen en in regeringsdienst van Oostenrijk.
Sinds 1938 woont hij officieel in Engeland, hoewel hij in 1939 op het vasteland van
Europa werd gesignaleerd. Hij speelde toen een ‘gastrol’ in het Tsjechische leger.
Daar werd zijn belangstelling voor wapens geboren, een belangstelling die is
uitgegroeid tot een ideaal: wapenhandelaar. ‘Bo’ heeft vele adressen, zelfs achter
het ijzeren gordijn.
Seidenschnur, Bodirsky en nog enkele anderen zijn de bouwstenen van de
uitbreidingen van INTERARMCO. Cummings' moeder is verdwenen, hij heeft nu geld
genoeg om er administratief personeel op na te houden, en duldt zelfs een ‘vicepresident’ naast zich: de nu 33-jarige Duitser Ernst Werner Glatt. Zijn voornaamste
taak ligt op het gebied van de contacten met agenten wanneer het zeer grote
wapenleveranties betreft en ‘Mr. president’ zich om de een of andere reden liever
gedekt houdt. Glatt is de man, die een heel belangrijke rol gaat spelen in een
wapentransactie naar Angola, dezelfde die tot de terugkeer van Seidenschnur leidt.
Cummings zelf houdt zich vooral met bijzondere wapenleveranties bezig en met
het uitbreiden van zijn zaken. Daarnaast heeft hij nog altijd zijn eigen wapenarsenaal.
Zijn hobby is er de directe oorzaak van, dat hij in Amerika een wapenmagazijn opricht
waar souvenirjagers en verzamelaars terecht kunnen. Dit magazijn is een ware
bezienswaardigheid, want niet alleen zijn er oude militaire wapens in de rekken
opgestapeld, ook jachtgeweren maken onderdeel uit van dit magazijn, een vierkant
wit gebouw, waarop met grote letters Guns en met iets kleinere dat het gebouw open
en dat men welkom is. Het handelsmerk is niet ‘Interarmco’, maar ‘Ye olde Hunter’,
de afbeelding van een baardige pionier uit Texas, die een revolver met naar beneden
gebogen loop in de hand houdt. Voor de wapenverzamelaar is dit magazijn een waar
paradijs. Uit het prospectus, in miljoenen exemplaren verspreid en uit verhalen in
Amerikaanse bladen, blijkt dat er wapens zijn, waarvoor menige verzamelaar zich
de vingers aflikt. Overigens weet Cummings ook hier een enorm handelstalent aan
de dag te leggen, want hij prijst zijn waren in een zeer prozaïsche taal aan. Dat hij
ze vaak op de schroothopen vindt en er duizenden guldens aan verdient vertelt hij
uiteraard niet. Van een oud Russisch geweer, dat ongeveer 150 gulden kost, zegt de
catalogus: ‘Een parel onder de geweren, deze halfautomatische Russische Tokarew;
eens de schrik van het Oosten, gemaakt voor gebruik tegen het Westen’. Over een
oude Duitse karabijn weet hij te vertellen, dat deze
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eens de trots was van de Duitse weermacht. Men kan er ook een Duitse Mauser
kopen. Prijs: nog geen 100 gulden. Cummings weet, dat een verzamelwoede niet
snel geblust is. Daarom koopt hij alle oude wapens uit de Spaanse burgeroorlog op.
Met 22 vrachtschepen moesten zij naar het magazijn worden vervoerd.
‘Mr. president’ houdt er in Amerika andere magazijnen op na, bepaald grilliger
dan de Ye olde Hunter. In deze magazijnen liggen Amerikaanse (Armalite), Belgische
(FN) en Spaanse (Cetme) wapens, maar ook complete uitrustingen voor politie-troepen.
Het hoofd-magazijn in Potomac herbergt slechts Russische en Duitse wapens, zovele,
dat Samuel Cummings er onmiddellijk zowel een Duitse als een Russische
infanteriedivisie mee kan uitrusten. Alleen de uniformen ontbreken nog. Maar
Cummings voorziet ook de schertslegers van filmstad Hollywood van wapens en
gaat voor show-leveringen evenmin uit de weg.
De heer Tubman, president van Liberia, kan daarvan getuigen, want hij heeft
destijds 2000 Springfield-geweren bij Cummings besteld. Geweren die uitsluitend
voor show dienden, want zij moesten worden geleverd met verchroomde bajonet.
En Cummings levert ze met een zeer brede bajonet, waarin de zon duizendvoudig
weerspiegelt. Overigens heeft deze order gevolgen gehad, want ook Haïti heeft een
paradeleger met Cummingsbajonetten. In zijn magazijnen is ook een apart plaatsje
ingeruimd voor typische wapens uit Roemenië en Bulgarije. Zij hebben eens gediend
ter verdediging van deze landen. Zij waren niet meer nodig toen de Russen de legers
van deze twee landen met Russische wapens gingen uitrusten. En daar zowel
Roemenië als Bulgarije als communistische satellietlanden een groot gebrek aan
deviezen hebben krijgt INTERARMCO het zaakje aangeboden, voorzover er tenminste
geen leveranties naar de Algerijnse FLN-rebellen hebben plaatsgevonden. De
Roemeense en Bulgaarse legers waren echter ook uitgerust met Duitse wapens. Deze
zijn niet in de magazijnen te vinden. Zij spelen net als Seidenschnur, Glatt en Bodirsky
een rol in de zaak Angola. Deze wapens zijn nooit in de Amerikaanse magazijnen
geweest.
Cummings levert namelijk niet uit zijn Amerikaanse depots. Alleen uit ‘Ye olde
Hunter’ wordt verkocht. De andere vormen het ‘stalen voorraadje’. Want al is er op
het ogenblik in de Zuidamerikaanse landen een betrekkelijke rust, ‘Mr. president’
breekt zijn magazijnen niet open. Zijn politieke koerslijst en inlichtingen vertellen
hem andere dingen. En als er ergens een uitbarsting losbreekt moet hij onmiddellijk
kunnen leveren. Maar de onlusten waar hij op rekent zijn niet de enige factoren, die
de Amerikaanse magazijnen voorlopig gesloten houden. Naar Europa levert hij niet,
omdat de kosten te hoog worden door het transport en ook omdat er in Europa nog
steeds genoeg oorlogstuig is te vinden voor rechtstreekse levering. Zelfs als het om
spoedleveranties in Europa gaat, worden de Amerikaanse magazijnen niet geopend.
Zolang zijn partners in Europa aan de touwtjes trekken mag het volgens Samuel
Cummings niet nodig zijn de voorraden aan te
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tasten, die straks misschien miljoenen guldens gaan opleveren.
Een staaltje van Cummings vreemde wegen en leveranties is ongetwijfeld de order
van de Westduitse regering om de ‘Bundeswehr’ met machinegeweren uit te rusten.
De ironie van het lot wil, dat het West-duitse leger machinegeweren krijgt van het
jaartal 1942. Het merk: Duits. Deze machinegeweren blijken afkomstig van het
Amerikaanse leger, dat ze tijdens de veldtocht door Duitsland had buitgemaakt en
later aan Cummings verkocht tegen een prijs van 30 cent per kilo! Cummings heeft
dure zijde gesponnen bij zijn Bundeswehr-leverantie. Een dergelijk geval speelde
zich ook af met een leverantie aan het Oostenrijkse leger.
INTERARMCO krijgt een steeds groter naam in de wereld. De orders, die in
Washington op het hoofdkantoor binnenkomen nemen steeds grotere vormen aan.
Automatische geweren worden geleverd aan de legers van Chili, Perzië, Rhodesië,
Kenia, Tanganjika, Zuid-Afrika en Soedan. Deze legers vragen echter niet altijd om
afgedankt spul van de grote legers. Zij willen ook wel eens met nieuwe wapens lopen.
Deze orders zullen de omwenteling van INTERARMCO betekenen, want Cummings
begrijpt, dat hij het nu niet meer alleen met agenten en wapenhandelaartjes afkan.
Hier is meer voor nodig.
INTERARMCO wordt nu opgezet in de structuur van een wereldconcern. Er worden
dochtermaatschappijen opgericht, waarvan het kapitaal soms voor 100, soms voor
minder in handen is van de moedermaatschappij INTERARMCO. Deze
moedermaatschappij treedt nu uitsluitend op als houdster van de aandelen in de
andere maatschappijen. In Noord-Amerika in Alexandria worden opgericht Interarmco
Ltd (eigendom 100 pet) en Hunters Lodge Inc. (100 pct), in Montreal Interarmco
(100 pct), in Buenos Aires Interarmco (10 pct), in Pretoria Interarmco (10 pct), in
München Interarmco GMBH (100 pct), in Antwerpen Interarmco (100 pct), in Genève
Interarmco Anstalt (100 pct), in Kopenhagen Interarmco (100 pct) en in Helsinki
Interarmco AB (10 pct). Daarnaast neemt Samuel Cummings via de
moedermaatschappij deel in de Artillerie Inrichtingen Hembrug in Amsterdam voor
10 pct, in Londen in de Hercules Armament Company (55 pct), in Churchill
Gun-Makers Ltd (55 pct), in Cogswell and Harrison Ltd (55 pct) en in de Banque
Genevoise de commerce et de crédit voor 80 percent.
Vooral zijn deelnemingen in de Britse maatschappijen hebben Cummings een
flinke stoot omhoog gegeven, waarbij met name Churchill Gun-Makers kan worden
genoemd. Dit bedrijf dateert van 1773 en draagt het schild van ‘hofleverancier’.
Churchill Gun-Makers heeft een beroemde bankrelatie: Barclays Bank. Als
hoofdeigenaar van CGM stapt Cummings naar Barclays en vraagt of deze de aankoop
van niet minder dan 600 duizend Lee-Enfield geweren wil financieren. De
bankdirecteur buigt. Samuel Cummings glimlacht.
De klinkende namen van de deelnemingen en zijn bankrelaties openen nu ook de
deuren bij de wapenfabrieken. Niet de eerste de besten leveren hem: de Fabrique
Nationale d'Armes de Guerre, de beroemde
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Belgische FN-fabriek; Fairchild Engine (Armalite), leverancier van de Navo; de
Spaanse wapenfabriek Hispano Suiza en de pistolenfabriek Walther uit Ulm. De
Duitse fabriek Gustav Genschow levert hem traangasbommen en meer dan een
miljoen handgranaten. Doordat Cummings praktisch alle soorten wapens koopt, die
in deze eeuw zijn gebruikt wil het nog wel eens voorkomen, dat er geen passende
munitie meer is te krijgen, vooral wanneer het verouderde typen betreft. Dus richt
hij in Europa kleine fabrieken op om passende munitie te maken. In Nederland laat
hij patronen maken die in Russische wapens passen!
Aan het hoofd van de deelnemingen staan de meest vreemde vogels. Zo is het
hoofd van de Finse deelneming de vroegere officier en held uit de Fins-Russische
oorlog, de Fin Touri. In Kopenhagen trekt Ove Westergaard aan de touwtjes, een
man die evenveel handelsgeest als Cummings bezit. In een jaar tijd wist hij bijna f
900.000 aan provisie in te slikken. Als men weet, dat een deelneming vijf percent
van de geldomzet krijgt, is het duidelijk dat Ove wel een heel bijzonder jaar moet
hebben gehad. Ove is nu een rijk man. Nog niet zo heel lang geleden liep hij nog op
een schoen en een slof en hield zich bezig met dubieuze kleine leveringen aan de
Algerijnse rebellen. Ook de Britse maatschappijen hebben omzetten, die lopen in de
tientallen miljoenen. ‘Mr. president’ heeft nooit de omzet van het concern openbaar
gemaakt. Geschat wordt dat deze om de 550 miljoen gulden per jaar schommelt.
De enorme omzetten van het concern en de winsten die er worden gemaakt zijn
voor de Amerikaanse fiscus dankbare getallen, maar Samuels financiële raadgever
geeft hem in duidelijke woorden te verstaan, dat het beter is het hoofdkantoor naar
elders te verplaatsen. Hij noemt een aantal landen op: Vaduz, Liechtenstein, Andorra
en Monaco. De laatste lijkt het beste, maar het is niet gemakkelijk om zich daar te
vestigen.
Doch voor Samuel Cummings schijnen er geen grenzen. Hij is niet voor niets een
plaatsgenoot van Grace Kelly, de echtgenote van de prins van Monaco en
INTERARMCO vestigt inderdaad zijn hoofdkantoor in Monaco, daarmee circa 1 miljoen
gulden per jaar aan belastingpenningen sparend. In Washington wordt de leiding in
handen gelegd van de voormalige Oostenrijkse valschermjager, Peter Beer, terwijl
de vroegere Amerikaanse admiraal Atkeson een ‘zakcentje’ krijgt naast zijn
regeringspensioen voor het contact dat hij onderhoudt met de Amerikaanse regering.
Dit contact bestaat hieruit, dat hij informeert of bepaalde wapenleveringen door
INTERARMCO de buitenlandse politiek van de Amerikaanse regering niet schaden of
misschien juist goed kunnen doen.
In Monaco is men aanvankelijk niet erg ingenomen met het feit, dat een
wapenkoning zijn tenten komt opslaan. De herinneringen aan Sir Basil Zaharoff zijn
daarvoor verantwoordelijk. Het mag genoeg bekend zijn, dat Sir Basil (oorspronkelijk
heette deze Griek Zacharias Basileios Zacharoff) een vreemde geschiedenis heeft
gemaakt, niet zozeer als directeur van de beroemde Vickers Armstrongfabrieken dan
wel als wapenhandelaar. Want Sir Basil schroomde er bepaald niet voor om ergens
in de Balkan-landen
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onrust te stoken als hij geld nodig had, om dan wapens te kunnen leveren. Samuel
Cummings schildert zijn zaken als een ander dat doet, die in haarspelden handelt.
‘Ik stook geen onrust; ik wacht af’. Cummings' laatste daad is ongetwijfeld de
opdracht aan een van zijn agenten om alle soorten wapens, die van achter het ijzeren
gordijn worden aangeboden, op te kopen en te vernietigen om zo de weg vrij te maken
voor zijn eigen leveranties.
Het is 1961. In Angola sterft een inlander. In zijn voorhoofdsbeen steekt een
patroon. Men maakt uit, dat het er een is, die door de Navo wordt gebruikt. De
politieke leiders schrikken. Er worden rapporten opgesteld en er wordt een onderzoek
ingesteld. De samenhang wordt duidelijk. Om de Portugezen in Angola tegen de
overvallen van rebellen te beschermen zijn hun wapens verstrekt door de Portugese
regering. President Salazar verstrekte die wapens uit een reserve Navo-depot, wat
niet mag. Dus wordt INTERARMCO ingeschakeld.
Aan de voormalige agent Seidenschnur wordt gevraagd of hij zich met deze speciale
zaak wil belasten. Het geld blijkt sterker dan zijn angst voor de dood. Hij neemt
contact op met Glatt en Bodirsky. De eerste kan ‘Mr. president’ berichten dat de
eerste partijen zijn gekocht en dat er heel wat zal worden verdiend. De tweede legt
daarvoor de basis. Want ‘Bo’ biedt patronen aan, juist op het moment dat zij in
Angola hard nodig zijn: 20 miljoen, voor 16 cent per stuk. Seidenschnur hapt
onmiddellijk toe. Voor iets meer dan 3 miljoen gulden worden zij afgeleverd aan
INTERARMCO, die de hele partij zonder blikken of blozen aan de Portugezen
doorverkoopt met ruim een miljoen gulden winst. Dat het toevallig Navo-patronen
zijn heeft weer niemand in de gaten. Seidenschnur gaat nog verder, want via een
tussenmakelaar weet hij achter het ijzeren gordijn voor de Portugezen enkele
duizenden pistolen, machinegeweren, Tsjechische valschermjager-machinepistolen
en meer dan 200 lichte Rheinmetall en Zweedse Boforskanonnen op te scharrelen.
Tussen de zaken voor Angola door duikelt hij dan nog een kleine tienduizend
Mauser-machinepistolen op. Evenals de andere wapens worden zij keurig in geolied
papier verpakt en in een kist gestopt met de geschabloneerde letters: INTERARMCO.
En de rebellenkapitein vraagt zich af waarom vóór en tégen met dezelfde wapens
doden. Intussen glijdt Samuel Cummings' vinger langs de koerslijst van politieke
heethoofden, zichzelf inpratend anders te zijn dan Sir Basil Zaharoff.
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W.L. Brugsma
De-staliniseer het Westen
De geliefdste mystificatie der Westelijke diplomatie ligt in scherven. Het was de
stelling, dat de Westelijke alliantie in het Sovjet-blok een monolith tegenover zich
vond, een reusachtige stoomwals, die op iedere fluitstoot van de man in het Kremlin
naar believen her- en derwaarts kon rollen. Het Kremlin - zo redeneerden vele
Westelijke politici en diplomaten half geschokt, half naijverig - hoefde met niets en
niemand rekening te houden. Niet met een parlement, niet met een vrije pers, niet
met enigerlei moraal. Met de Leninistisch-Marxistische gebruiksaanwijzing in de
hand, met een door slaafse zetbazen geleid blok van een miljard menselijke mieren
achter zich, met onvoorwaardelijk loyale vijfde kolonnes in het buitenland, kon het
Kremlin met ieder nieuw initiatief een nieuwe werkelijkheid scheppen.
Het beeld was geliefd omdat de Westelijke leiders er hun door vrijheid en welvaart
verwende volken mee konden aansporen tot groter eenheid en groter
krachtsinspanning. Maar ook omdat zij er hun diplomatieke nederlagen mee konden
verontschuldigen.
Zelfs toen het ezelsbruggetje al onder de last van de werkelijkheid begon te
bezwijken, klampte men er zich nog aan vast. Na Stalins dood bleek reeds in 1956
dat het Sovjetblok slechts een pseudo-monolith was, bijeengehouden door de ijzeren
banden van zijn dwang. De eerste de-stalinisatiegolf werd gevolgd door ‘de Poolse
Oktober’ waarin Gomoelka het recht verwierf ‘een Poolse weg naar het socialisme’
te bewandelen. ‘Tactische manoeuvres’, zeiden de minnaars van de
stoomwalsnachtmerrie in het Westen, ‘straks draait hij de klok weer terug’. De
Hongaarse opstand kwam en werd in bloed gesmoord. ‘Zie je wel’, zeiden de
Kremlinologen, ‘er is niets veranderd’. Zij schonken gemakshalve geen aandacht
aan het feit, dat met Kadar een uitgesproken antistalinist op de troon kwam. De eerste
scheuren in de as Moskou-Peking werden zichtbaar. ‘Een schijn-twist’, zeiden
Westelijke specialisten, ‘Chroesjtsjow wil ons een rad voor de ogen draaien. Hij
hoopt ons naar de conferentietafel te lokken en ons tot concessies te verleiden, ons
voorspiegelend dat hij het, uit angst voor China, met ons op een akkoordje wil gooien.’
Uiteraard hebben de Sovjet-leiders ijverig meegeholpen de monolithmythe in stand
te houden. Naar buiten toe opereerden zij met een verbazingwekkende eensgezindheid,
in de UNO kon Chroesjtsjow zich gedragen als Sjors van de rebellenclub. Zo bleef
door ongekende Oost-Westelijke samenwerking het monolithisch beeld overeind.
Het Sovjet-blok wilde er in dóen geloven. De vrije wereld wilde gemakshalve niets
liever dan er ín geloven. Het
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bespaarde veel nadenken. Maar nu in de communistische beweging de ‘afschaffing
van de persoonsver-heerlijking’ opnieuw aan de orde is gekomen, kan het Westen
op zijn beurt moeilijk aan een eigen de-stalinisatie ontsnappen. Het is zaak dat het
zich bevrijdt van zijn ‘Stalinists-in-reverse’, die zich zo in de Stalinistische methodiek
hebben vastgebeten, dat zij zelf omgekeerd Stalinistisch zijn gaan denken. Zij
geloofden met Stalin dat men de werkelijkheid kan overwinnen, en formuleerden op
grond daarvan het politieke antwoord op de uitdaging van de nu tweemaal overleden
maarschalk. Dat antwoord is bezig een slag in de lucht te worden, een reactie op een
verdwijnende politiek. Het gaat er nu om de ontwikkelingen in de communistische
wereld een slag voor te blijven.
Het kan geen zinnig mens ontgaan, dat er zich voor, op en na het 22ste congres
van de communistische partij der Sovjet-Unie diepgaande meningsverschillen en
menigvuldige botsende tendenzen hebben geopenbaard, die zelfs een
pseudo-monolithische voorstelling van het Sovjet-blok binnenkort niet meer zullen
rechtvaardigen. Zeker, zij manifesteren zich vooral op ideologisch terrein. Die
ideologische geschillen doen ons onwezenlijk aan. Maar zij zijn dat niet, integendeel,
de ideologie is het opperste bezit van het communisme, de tot wetenschap verheven
politiek. Een botsing tussen agrarische en industriële belangen vindt in een
communistisch land geen compromis in een zakelijke bespreking tussen de
secretarissen-generaal van landbouw, industrie en economische zaken. Het conflict
wordt getransponeerd naar het ideologische plan. Daar wordt een leerstellige oplossing
uitgewerkt, althans de praktische oplossing wordt er leerstellig geheiligd. Pas dan
keert het probleem naar de praktijk terug.
Zo zijn de ideologische discussies de graadmeter van alle werkelijke problemen
en conflicten in de communistische wereld. Dat zij in het Leninistisch-Marxistisch
jargon wordt gevoerd, dat voor oningewijden bijna een geheimtaal is, maakt ze
moeilijk begrijpelijk maar niet minder belangrijk. Die onbegrijpelijkheid wordt nog
verhoogd door nationale eigenaardigheden. Het tot in het schijnbaar absurde opruimen
van alle fysieke vormen van Stalins nagedachtenis komt ons West-europeanen ridicuul
voor. Maar Westeuropa is Rusland niet. Chroesjtsjow heeft in Rusland, vaderland
der persoonsverheerlijking, een de-ikonisering ten uitvoer gelegd. Misschien begrijpen
de Russen zijn beweegredenen niet; de betekenis is hun ten volle duidelijk.
De historische betekenis van het proces dat men gemakshalve de-stalinisatie noemt
- maar dat veel méér is - is het Westen overigens ook nog niet duidelijk. Sommige
onzer omgekeerde Stalinisten beginnen hun onhoudbaar gebleken stelling van de
communistische monolith in te ruilen voor een nieuwe: het uiteenvallen, de
Balkanisering van de communistische beweging staat voor de deur. Die veronderstelde
desintegratie zal dan worden toegeschreven aan hun eigen recept van Westelijke
eensgezindheid, die van het namaak-paard uit het circus met twee mannetjes erin.
Zij zullen erop aandringen de passieve fermheid, het kranige nietsdoen, nog
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even vol te houden, tot het communisme geheel verpulveriseerd is. Nu, er zijn gekkere
dingen gebeurd, maar men kan er niet op rékenen van een verkeerd uitgangspunt via
een verkeerde analyse en een verkeerde handelwijze tot een goed resultaat te geraken.
Uit het inzicht dat inderdaad liberaliserende tendenzen in het communisme zich
beginnen te openbaren, kan een andere conclusie worden getrokken. Namelijk dat
zo'n liberaal-communisme voor ons veel gevaarlijker is dan het Stalinistische. Men
zou dan vanwege de concurrentie ideologische tariefmuren op gaan richten tegen
een ideologische handelswaar, die wij volstrekt niet te vrezen hebben, als wij doen
wat wij zeggen, onze daden met onze democratische principes in overeenstemming
brengen, onze democratie de-staliniseren!
Zo onjuist als het monolithisch beeld was, zo onwaarschijnlijk is inmiddels de
desintegratie van de communistische beweging. Men mag veel eerder aannemen dat
het communisme zich - uiterst moeizaam overigens - zal gaan bewegen in de richting
van:
a. diversificatie: het enkelvoudig concept, de uniforme toepassing van het
Sovjet-voorbeeld zal gaandeweg vervangen worden door het door de Italiaanse
communisten begeerde ‘polycentrisme’. Een aanpassing van de leer aan nationale
en regionale realiteiten. Moskou's woord zal niet langer per se wet blijven. In plaats
van de van bovenaf gedicteerde eenheid der communistische partijen en landen komt
er een lossere, niet noodzakelijk zwakkere band. De landen en partijen groeperen
zich om een aantal hoofdpunten, maar krijgen tactische en praktische armslag. Een
vorm van eenheid dus, die al begint te lijken op die van de Westelijke alliantie, waarin
onder het craquelé van de verdeeldheid wel degelijk een bewustzijn ligt van de
grootste gemene deler van onze wensen en verworvenheden;
b. een herziening van de ‘dictatuur van het proletariaat’. Door Lenin slechts voor
een korte periode voorzien, door Stalin tot in het oneindige misbruikt, heeft deze
geleid tot een methodiek van terreur, die het nu geconsolideerde communisme eerder
remt dan helpt. Het is een hopeloos verouderd middel om er een moderne, hoog
ontwikkelde staat mee te drijven, de angst verlamt ieder initiatief. Het staat de zending
van het communisme in de weg. Waarom zouden de arbeiders in het Westen zekere
welvaart plus persoonlijke vrijheid inruilen voor problematische welvaart en zekere
onvrijheid? En zelfs in Afrika, Azië en Zuidamerika offeren hongerigen slechts
schoorvoetend de kans op individuele vrijheid voor de kortere weg naar de opbouw
van een nationale economie. Zowel uit praktische als uit ideologische overwegingen
zal het communisme zich gedwongen zien het accent te leggen op zijn humanistische
aspecten. Het zal moeten democratiseren en liberaliseren om zijn woorden gelóófd
te krijgen, wil het niet de geschiedenis ingaan als een nachtmerrie van terreur, een
Franse revolutie die men zich alleen wegens haar guillotine zou herinneren.
Dit zijn geen prognoses die alleen op hoop berusten. Al deze argumenten zijn de
hoofdelementen geweest in de ideologische discussies

Randstad 1-3

157
rond het partijcongres. Die discussie zette zich voort in een steeds wijder en dieper
debat, dat wel eens zou kunnen uitgroeien tot een volledig gewetensonderzoek van
de communistische beweging. Zeker, men heeft deze discussie gemakshalve
opgehangen aan de kapstok van de dode maarschalk. Maar als Chroesjtsjow mocht
hebben gedacht dat hij het probleem met zijn de-ikonisering heeft afgedaan, vergist
hij zich.
Professor Adam Schaff, lid van het centrale comité der Poolse partij en huisfilosoof
van Gomoelka, zei mij onlangs: ‘Chroesjtsjow heeft alleen maar nóg een paar dozijn
van Stalins massamoorden geopenbaard. Gomoelka heeft een analyse gegeven waarin
hij voornamelijk Stalins slechte karakter verantwoordelijk stelde. Welnu, dat zijn
geen Marxistische analyses. Wij Leninisten-Marxisten hebben de pretentie, de
verhouding van mens tot maatschappij en de maatschappelijke ontwikkeling
wetenschappelijk te doorgronden en dus te kunnen leiden en voorspellen. Wij kunnen,
als het communisme wil voortbestaan, onmogelijk aankomen met de verontschuldiging
dat de opbouw van een nieuwe en betere wereld tijdelijk is verstoord door een zó
toevallige omstandigheid als het slechte karakter van Joseph Stalin. Wij zullen een
grondig sociologisch onderzoek moeten instellen naar de vraag: Hoe is dit alles in
een socialistische maatschappij mogelijk geweest, hoe kan het voortbestaan
voorkomen worden?’.
De Italiaanse partij heeft professor Schaffs vraag inmiddels in een officiële brief
aan Chroesjtsjow gesteld. De twijfel, het gewetensonderzoek, is in Togliatti's
hoofdkwartier tot partijpolitiek verheven. En de God der dialectiek mag weten, wat
er bij dat onderzoek uit de bus zal komen. Zeker zullen zelfs liberaal-communisten
als Chroesjtsjow en Gomoelka proberen dat onderzoek te beperken. Zij hebben ook
nog lánden te regeren, zijn slechts in hun vrije tijd ideoloog. Maar zoals gezegd, de
ideologie blijft het opperste bezit van de beweging. Het is voor een democratisch
politicus veel gemakkelijker zich ondemocratisch te gedragen dan voor een communist
om lak te hebben aan de leer.
Naast de stemmen van de Italianen en van leidende leden in de Poolse partij, als
ook naast het verbazend onafhankelijk geluid dat Janosz Kadar jegens Moskou heeft
laten horen, zullen binnenkort andere klinken. De anti-stalinistische groepen in de
nog door stalinisten gedomineerde partijen krijgen nu een door Moskou gemachtigde
kans. De Stalinistische leiders missen plotsklaps hun centrale punt en dreigen vazallen
zonder leenheer te worden. Het debat is geopend, de discussie kan wel teruggedrongen
worden, maar niet meer gestopt. De sluisdeur staat op een kier, dicht krijgt men haar
niet meer. De stalinistische ratten in Oostduitsland, Tsjecho-slowakije, Bulgarije,
Roemenië, Frankrijk, Nederland, mogen talrijk zijn, zij moeten beseffen dat tegen
hen werkt datgene waarin zij boven alles heten te geloven: de historische
onvermijdelijkheid, het wiel van de vooruitgang.
Waarom heeft Chroesjtsjow dit debat geopend, althans het de kans gegeven?
Waarom heeft hij in een periode van internationale spanning verwarring gezaaid in
de harten van trouwe communisten, scheuren geriskeerd in de eenheid van zijn blok?
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Het is eigenlijk een vraag voor politieke romantici, twintigste eeuwse Bonapartisten,
mensen die geloven dat alleen De Gaulle Frankrijk kan redden, dat zonder Adenauer
de wereld vergaat. Zeker is Chroesjtsjow een groot politicus. Maar die grootheid ligt
niet in het forceren van de realiteit, wel in het aanvoelen van naderend grondtij, van
stromingen die straks onweerstaanbaar zullen zijn. Zijn politieke intuïtie, zijn
persoonlijke moed, zijn lust voor berekende risico's zowel als zijn enigszins naïeve
geloof in de superioriteit van het communisme brengen hem ertoe zich aan het hoofd
van die tendenzen te stellen. Al probeert hij dan ze door een voorzichtig gedoseerde
verwezenlijking tot bedaren te brengen, te kanaliseren.
Chroesjtsjow moet de onafwendbaarheid van een communistische reformatie
hebben gevoeld. Hij kan de economische superioriteit van het Sovjet-stelsel niet
bewijzen, zijn 20 jarenplan niet vervullen, met een apparaat dat verlamd wordt door
een generatie van angstige en vleiende bureaucraten, die aan hun stoelen kleven en
de marxistische rozekrans afprevelen. Van dat soort heeft hij er sinds 1956 al meer
dan een miljoen op wachtgeld gezet. Als hij de ontpauselijking van het communisme
té geleidelijk laat verlopen, dreigt hij gewipt te worden, misschien geliquideerd door
de stalinistische coalitie, de Chinezen, de oude zetbazen, de vijfde kolonne in de
Sovjet-Unie zelf, de onbekwamen die hem haten en vrezen.
Of het inzicht, dat er jarenlang een verkeerde weg gevolgd is, al eerder heeft
postgevat bij de voormalige herdersjongen en mijnwerker, die met gewillige
hardnekkigheid in de partij is opgeklommen, is een vraag. Maar het lijkt nu baan te
breken bij deze eerste arbeider, die ooit een wereldrijk heeft bestuurd, die zijn idealen
heeft gecompromitteerd ook door gewilligheid in het bloedvergieten. Het is zeer
voorstelbaar dat dit lid van een gecompromitteerde generatie zich als taak stelt een
overgang mogelijk te maken, een nieuwe weg te openen voor de derde generatie in
de Sovjet-Unie, de onbesmeurde, die zich een heel andere voorstelling van het
socialisme maakt dan de verachtelijke uithoorders en verklikkers, het geslacht dat
ongeneeslijk door het stalinisme is besmet en op wiens uitsterven nu het wachten is.
Zo gaat het wereldcommunisme met het zelfkritisch onderzoek, dat nu geopend
is, langzaam maar zeker een ideologische louteringsperiode in. Of die ongestoord
zal verlopen en hoe snel zij zich in praktische hervormingen zal manifesteren, zijn
vragen die minder door ideologische dan wel door feitelijke omstandigheden zullen
worden bepaald. Vooral door de krachtsverhoudingen binnen het blok en misschien
meer nog door die tussen Oost en West.
Een van de redenen waarom Chroesjtsjow het huidige tijdstip heeft uitgezocht om
de stabiliteit van de communistische alliantie bloot te stellen aan de schok van een
tweede de-stalinisatie, ligt in het feit dat de Sovjet-Unie nu nog daadwerkelijk sterker
is dan de struikelende reus, die niet alleen haar ideologische, maar ook geo-politieke
rivaal is: China. Of die machtsvoorsprong nog lang groot genoeg zal blijven, is zeer
de vraag. Als China
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zijn eigen nucleaire wapens ontwikkelt - en de Sovjet-Unie vermijdt angstvallig
iedere steun daaraan - is het met Moskou's feitelijke hegemonie in het communistische
blok gedaan. De Russen die vrezen dat een met kernwapens uitgerust West-duitsland
de NATO in een avontuur zou kunnen meeslepen, duchten om precies dezelfde reden
door China in een wereldconflict gesleurd te worden. Beide landen hebben immers
als ‘herenigingswensen’ gecamoufleerde territoriale ambities.
Ook dat praktisch-strategische probleem wordt binnen de communistische wereld
op het ideologische plan getransponeerd en wel in een strijd om de interpretatie van
Lenins woorden: ‘Een aantal verschrikkelijke conflicten tussen de Sovjet-republiek
en burgerlijke staten is onvermijdelijk’. De Sovjets achten deze meestal verkeerd
geciteerde uitspraak (waaruit het Westen communistische aanvalswensen leest)
verouderd, omdat Lenin noch de alles verwoestende wapens, noch de snelle
uitbreiding van het communistische blok kon voorzien. Zelfs als men aan geen van
Chroesjtsjows woorden enige oprechtheid wil toekennen, dan nog valt niet te
ontzenuwen dat zijn 20 jarenplan noodzakelijk moet uitgaan van een
vredesveronderstelling, althans van de mógelijkheid tot vrede.
Achter de formalistische Lenin-interpretatie van de Chinezen schuilt daarentegen
de nationaal-egoïstische overweging dat China's kansen om op vredelievende manier
tot wereldmacht no. één op te klimmen in de afzienbare toekomst nihil zijn. Na een
atoomoorlog zou volgens een anti-Darwinistisch principe (survival of the weakest,
or the most numerous) China vrijwel automatisch in die positie geraken. Wanneer
een rechtzinnige uitleg van de leer hand in hand gaat met eigenbelang, dan ontstaat
de heiliger-dangij houding die ons bij Nederlandse Calvinisten ook zoveel
hoofdbrekens kost.
Chroesjtsjow moet dus gebruik maken van de voorsprong in tijd en macht, die
hem op de Chinezen rest, om voor zijn exegese algemene erkenning te vinden. Dat
betekent ook haar op het internationale plan als vreedzame coëxistentie vastleggen
in een Oost-West vergelijk. Nu kan dat nog. China is zo zwak, dat het zich geen
volledige breuk met Moskou kan permitteren. Het kan vele grote monden opzetten,
maar die moeten ook worden gevoed. En Moskou heeft al een paar keer de schroef
aangedraaid om te laten voelen wie er het voedsel en daarmee voorlopig de lakens
uitdeelt.
Toch blijft Chroesjtsjows ‘nouvelle vague anti-stalinienne’ gezien de numerieke
krachtsverhoudingen een stoutmoedige operatie. Waarschijnlijk heeft hij in de
Sovjet-Unie de massa en de modernistische groepen van technocraten en managers
achter zich, maar de partij is nog verdeeld. In het Sovjet-blok kan hij slechts rekenen
op Polen en Hongarije, de andere zetbazen bewijzen slechts lippendienst. Buiten het
blok heeft hij de leerstellig zwaar gecompromitteerde Tito in reserve. Van de
partij-apparaten in de kapitalistische landen wordt alleen het Italiaanse niet door
Stalinistische kaders gedomineerd. En hoewel de Italianen trappelen van ongeduld
om te destaliniseren en over te gaan tot het poly-centrisme (dat al aardig overhelt
naar nationaal-communis-
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me ofwel titoïsme) verwijten Togliatti c.s. Chroesjtsjow dat hij hen bij verrassing
voor voldongen feiten heeft gesteld. Een neo-stalinistisch trekje in de de-stalinisatie
dus: de communist wikt, maar Moskou beschikt.
Om het omstreden doel te halen, resten Chroesjtsjow dus twee mogelijkheden:
machtsmiddelen, waarvan hij slechts een beperkt gebruik kan maken omdat zijn
reformatie juist een zekere verwerping van die middelen inhoudt; en aanwijsbaar
succes, dat harde empirische criterium dat uiteindelijk niet alleen over het lot van
democratische maar ook over dat van communistische politici beschikt, wanneer zij
zich niet uitsluitend op dwang verlaten.
Die noodzakelijke successen moeten worden behaald zowel op binnenlands als
buitenlands terrein, zowel ten bate van de Sovjet-burger als van de Sovjet-Unie. Het
levenspeil binnen de grenzen moet worden verhoogd, de grenzen zelf moeten worden
veilig gesteld. Die oogmerken liggen vervat in Chroesjtsjow's 20 jaren-plan en in
wat hij de vreedzame co-existentie noemt. Hoe men het keert of wendt, voor dat
beleid is een modus vivendi met het Westen een onmisbare voorwaarde.
De vraag is nu: heeft het Westen belang bij zo'n modus vivendi, die op z'n minst
aanzienlijke wederzijdse concessies zal vergen? Het gaat daarbij uiteraard niet om
sympathie of antipathie voor de sterfelijke persoon van de zich niet sparende, 67-jarige
Chroesjtsjow. Wanneer het Westen zonder veel schade aan lijf en ziel het
communisme van de kaart zou kunnen vegen, zou het niet hoeven te aarzelen. Maar
waar die simpele mogelijkheid zich niet voordoet, gaat het er om de voor ons
gunstigste tendentie in het Sovjet-blok op te zoeken.
Het is mogelijk dat een nog liberaler richting dan de lijn-Chroesjtsjow zich in het
Sovjet-blok zal manifesteren. Het is onwaarschijnlijk dat die zich zonder opstand
zou kunnen doen gelden. Zo'n opstand, in Oostduitsland bijvoorbeeld, zou ernstige
oorlogskansen met zich meebrengen. Het veel waarschijnlijker alternatief voor het
mislukken van Chroesjtsjows politiek zou een terugkeer tot een harder, Stalinistischer
lijn zijn, die in het Chinavan-straks zijn huiveringwekkendste belichaming zou vinden.
Nu kan men betogen dat het Westen er belang bij heeft een breuk tussen China en
de Sovjet-Unie te forceren door Chroesjtsjow géén concessies te doen en hem
zodoende te dwingen uit nationale angst voor China met Sovjet-Unie en al van kamp
te wisselen en een onoverwinnelijke coalitie met het Westen aan te gaan. Dit va
banque-spel is verleidelijk, maar het houdt een ontzaglijk risico in. Tussen Moskou
en Peking zijn de redenen tot binding zo goed als zeker sterker dan die tot óntbinding,
het bondgenootschap van de socialistische landen is geen wassen neus. Wanneer de
Chroesjtsjow-lijn vruchteloos zou blijken, is niet een kampwisseling waarschijnlijk
maar een re-alignement van Moskou op Peking, een re-stalinisatie onder dwang en
tenslotte de verwezenlijking van Lenins profetie van de onvermijdelijke oorlog. Dat
risico kan geen basis voor een politiek zijn.
Zo ontkomt men tenslotte niet aan de vraag of het Westen niet moet streven naar
een accommodatie met Moskou, een vergelijk in de uit-
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staande problemen, een stabilisatie van de krachtsverhoudingen voor de komende
15 of 20 jaar. Dat vergelijk zou een oplossing van de Duitse kwestie, een reorganisatie
van de UNO en een begin van ontwapening moeten inhouden. Het zou neerkomen
op een overeenkomst tussen de twee grootmachten, de VS en de USSR, die nu nog de
mogelijkheid hebben zo'n akkoord aan de wereld op te leggen. Die mogelijkheid zal
immers afnemen door de verschijning van een derde gigant: China, die een nieuwe
splitsing van de wereld in blank en gekleurd met zich mee zou brengen.
Een poging om tot een vergelijk met de Sovjet-Unie te komen kan voorlopig nooit
verder gaan dan het vaststellen van de grenzen waarbinnen en de middelen waarmee
de concurrentie tussen Oost en West wordt uitgevochten. Misschien zullen ooit de
twee systemen naar elkaar toegroeien. Maar zo ver is het nog niet. Het gaat er
voorlopig om te voorkomen dat vriend en vijand elkaar in een nucleaire omhelzing
vernietigen. En vervolgens om de condities te scheppen die een normalisering, een
zelf-bevrijding van het Sovjet-systeem mogelijk maken.
Zelfs met die begrensde doelen stuit iedere poging tot een vergelijk op ontzaglijke
praktische en principiële obstakels van beide kanten. Het eerste obstakel is dat het
begin van verzachting in de binnenlandse Sovjet-politiek volstrekt niet gepaard zal
gaan met een corresponderende verzachting van het buitenlands beleid. Integendeel,
nu Chroesjtsjow het risico neemt van experimenten binnen het bolwerk, moeten de
buitenmuren hard blijven. De Berlijnse muur, de super-bommen, de druk op Finland
tonen aan dat Chroesjtsjow zich tegenover de Stalinistische coalitie niet week wil
tonen, dat hij niet doende is aan het Westen uitverkoop te houden van de socialistische
verworvenheden.
Een soortgelijk obstakel ligt in de verdeeldheid van het Westen. De Gaulle weigert
met Moskou te praten, omdat hij een voortdurende spanning in Europa nodig heeft
om het Franse leger regeringsgetrouw te maken. Hij kan het nu voorhouden, dat de
verdediging van het Christelijke avondland tegen het bolsjewisme belangrijker is
dan het lot van een miljoen Fransen in Algerije. Men kan hem dat kwalijk nemen,
het feit blijft dat een geslaagde fascistische putsch - het Westelijke omgekeerde
Stalinisme in zijn extreemste vorm - een oplossing van de Oost-West problemen niet
zou bevorderen. Niet voordat Frankrijk gesaneerd is, kan West-europa een deelnemer
van gewicht in het Oost-West gesprek zijn. Dat argument moet overigens niet gebruikt
worden om het Oost-West overleg steeds weer uit te stellen, maar om Westeuropa
te saneren. Het uitstel kent overigens andere vormen dan niét praten. Een veelgebruikte
methode is het praten op basis van kunstig geconstrueerde voorstellenpakketten,
waarvan men tevoren weet dat zij voor de tegenstander volstrekt onaanvaardbaar
zijn. De Geneefse ministersconferentie van 1959 heeft zes weken lang op die manier
de thuisfronten de volstrekt valse indruk gegeven, dat men iets aan het doen was.
Naast de praktische obstakels zijn er de principiële. Bij ons groeien zij
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op de voedingsbodem van het geloof dat de Westelijke beschaving niet alleen absoluut
superieur maar ook universeel is. Men erkent misschien het tijdelijk bestaan van een
zo essentieel kwaad als het communisme, maar men weigert het te bevestigen door
een vergelijk. Op een of andere manier - hoe, dat is minder duidelijk - zal het eens
uit zichzelf verdwijnen, omdat het immers kwaad is en het Westen een vast geloof
heeft in happy endings na veel doorstane ellende.
Zo is de gedachte dat men de positie van het communisme, niet alleen in de
Sovjet-Unie, maar ook in Oost-Europa, zou consolideren door een compromis - en
dat zou inderdaad voorlopig het geval zijn - onverteerbaar voor hen die Oost- Europa
eens willen bevrijden. Toch is die wens minder basis voor een politiek dan voor een
kruistocht. En kruistochten worden niet meer met schild en zwaard maar met
waterstofbommen uitgevochten. Hetgeen de morele gegevens van het probleem zó
verandert, dat de kruisridders zich moeten bepalen tot het ingooien van
ambassaderuiten.
Dat er zelfbedrog ligt in de leuze der bevrijding van de Oosteuropese landen, wordt
men gewaar wanneer men de moeite neemt het oordeel te vragen van hen die bevrijd
zouden moeten worden: Polen, Tsjechen, Hongaren. Zij, die dagelijks met de grauwe
realiteit van het communisme te maken hebben - niet de emigranten dus - dringen
op een andere bevrijdingsmethode aan: ontspanning tussen Oost en West. Zij
redeneren dat de Sovjet-Unie haar greep op het Oosteuropese glacis pas kan doen
verslappen, wanneer zij de volledige zekerheid heeft, dat er in Centraal Europa geen
Oostwaartse avonturen meer mogelijk zijn. Dan zouden de Oosteuropese volken veel
meer hun eigen weg kunnen gaan (hetgeen Chroesjtsjow onlangs jegens de Westduitse
ambassadeur Kroll onderstreepte), die van een geliberaliseerd nationaal communisme,
mogelijk zelfs van een sociale democratie. Deze redenatie geeft geen enkele garantie,
maar zij heeft wel de verdienste van de logica, hetgeen moeilijk gezegd kan worden
van de Westelijke these dat Oost-Europa bevrijd zal kunnen worden zonder
atoomoorlog, zonder te zeggen hóe!
Toch verwekt de kruisridder-retoriek morele constipatie in het Westen. Wanneer
de Sovjet-Unie in de Finse binnenlandse politiek intervenieert dan heet dat schande.
Wanneer de Amerikanen een invasie in Cuba op touw zetten, dan heet het bescherming
van de democratie. Wanneer de Sovjets de Hongaarse nationale opstand in bloed
smoren dan heet het massamoord. Wanneer de Fransen een half miljoen Algerijnse
nationalisten om hals brengen dan heet het ‘Frankrijks moeilijke probleem’. Wanneer
iemand zegt, dat dit alles meten met twee maten is, dan heet hij fellow-traveller.
In feite zijn al deze handelingen schandelijk. Maar een moderne internationale
politiek, die het samenleven der volken draaglijker wil maken, bereikt men eerder
met objectieve werkelijkheidszin dan met gratuite verontwaardiging.
Zo een werkelijkheidszin eist bijvoorbeeld het inzicht dat de huidige
Duitsland-politiek van het Westen op een essentiële leugen berust. Dat inzicht is ook
nodig omdat het
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Duitse probleem het terrein vormt waarop de eerste stappen voor een modus vivendi
tussen Oost en West gezet zouden moeten worden. Ter vermijding van de morele
constipatie kan men de Duitse kwestie tijdelijk ontdoen van de ideologische aspecten,
die zij natuurlijk wel heeft. Als er één onderdeel is van de Sovjet-politiek, dat door
alle volken achter het IJzeren Gordijn wordt ervaren als nationale politiek, dan is het
Moskou's streven naar ontmachting van Duitsland. Door handhaving en formalisering
van de deling óf door neutralisering en demilitarisering van een toekomstig herenigd
Duitsland.
De Oosteuropese volken redeneren als volgt: Duitsland is het enige land in Europa
dat nog territoriale ambities heeft, Oost-Duitsland, de gebieden achter Polens
Oder-Neisse-grens (een derde deel van het huidige Polen) en, wie weet, ook nog het
Sudetenland. Het is een land waar de uitdrukking ‘Drang nach Osten’ is uitgevonden.
Tegenover de Westelijke verzekering dat Adenauers neo-democraten het écht nooit
meer zullen doen, staan historische feiten. Niet alleen Polens zes miljoen doden maar
ook de serie Oostwaartse uitspraken van Bismarck en Hitler, van democraten als
Stresemann en Adenauer. De Oosteuropese landen zijn derhalve zo vrij het zekere
voor het onzekere te nemen.
Zij kennen wel het Westelijke argument dat West-Duitslands integratie in de
Noordatlantische en Europese allianties nieuwe avonturen op eigen houtje uitsluit.
Maar zij geloven het niet. Zij zien West-Duitsland met de dag economisch sterker
worden en leiden daaruit, niet onlogisch, af dat Bonns politieke stem in het kapittel
daarmee corresponderend zal stijgen. Zij geloven dat West-Duitsland, binnen
afzienbare tijd de materieel sterkste macht in West-Europa, er geen genoegen mee
zal nemen de, zij het in luxe levende, politieke gevangene van het Westen te blijven.
Zij geven legio voorbeelden van de wassende Duitse druk op de Westelijke politiek,
de Duitse eis bijvoorbeeld dat er bij de wapendistributie in NATO niet tegen
West-Duitsland gediscrimineerd wordt. Achter die vriendelijke formule lezen zij de
Duitse wens om atoomwapens in eigen beheer te hebben. Zij zouden het Westen
voor krankzinnig verklaren wanneer wij de Duitsers in staat zouden stellen zélf of
indirect via NATO op de atoomknop te drukken. Voor Moskou, dat op
kernwapengebied wel degelijk tegen China discrimineert, zou dit een casus belli
kunnen zijn, een aanleiding tot oorlog. De Sovjet-Unie zou niet wachten tot zij wordt
aangevallen of onder druk komt te staan. Zij zou zelf de eerste klap kunnen uitdelen.
Wie de vrees voor Duitsland in Oost-Europa als paranoia wil beschouwen, doet
er goed aan na te gaan welke volstrekt tegenstrijdige beloftes het Westen aan Duitsland
heeft gedaan. Te weten: hereniging zonder oorlog, opneming van geheel Duitsland
in de Westelijke alliantie. Zelden zijn er in de wereldgeschiedenis zoveel volstrekt
onmogelijke contradicties in zo weinig woorden vervat, tenzij men ervan wil uitgaan,
dat Chroesjtsjow een zelfmoordenaar zou zijn. Hoe weinig politieke intelligentie er
in de Duitse traditie mag liggen, de leugen achter deze belofte moet in West-
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Duitsland één keer aan het licht komen. Hij begint trouwens uit te lekken sinds de
13de augustus, de dag waarop in Berlijn ongehinderd de muur verrees.
Achter de onwaarachtige tegenstrijdigheid van het geproclameerde Westelijke
doel gaat uiteraard een ander oogmerk schuil. Onder het rookgordijn der
herenigingsbelofte proberen wij West-Duitsland zo vast in het Westen te verankeren,
dat het er nooit meer uit kan. Die poging wordt ingegeven door een diepe vrees, die
met de naam Rapallo wordt aangeduid. Sedert twee eeuwen is er een constante in de
Duitse politiek: het zoeken naar accommodatie met Rusland na ieder conflict met
Rusland. Vanwege die vrees leidt het Westen West-Duitsland om de tuin. Het is
ogenschijnlijke slimheid. Eens zal het de Duitsers duidelijk worden, dat zij moeten
kiezen of delen. Of hun huidige welvaart, hun integratie in het Westen en afzien van
de hereniging tot de kalveren op het ijs dansen, óf de onzekere toekomst van een
hereniging in een geneutraliseerd en gedemilitariseerd Duitsland.
Bij de tegenstanders van een Oost-West vergelijk neemt de Rapallovrees overigens
ook paranoidale vormen aan. Zij redeneren: zo'n vergelijk zou onherroepelijk ten
koste van Duitse ambities gaan. Hetgeen waar is, Duitsland zou zestien jaar na dato
de rekening gepresenteerd krijgen voor de tweede wereldoorlog, waarvan het door
de twist tussen de Stalinistische Sovjet-Unie en het Westen uitstel van betaling kreeg.
Zou dat de Duitsers niet verleiden het op een akkoordje met Moskou te gooien, zich
te neutraliseren, in ruil voor de hereniging zijn industriële potentieel in de schaal van
het Sovjet-blok te gooien en daarmee de krachtsverhoudingen in de wereld ten gunste
van Moskou te doen verkeren?
Inderdaad, wat zou hun letten? Westelijke mácht misschien. Maar Duitse
Rapalloneigingen zijn op den duur tóch onafwendbaar wanneer de essentiële leugen
van de Westelijke Duitsland-politiek duidelijk wordt. Als het besef wint, dat niet het
Westen, maar de Sovjet-Unie de prijs in handen houdt die Duitsland begeert. Dan
zou de Rapalloneiging levensgevaarlijk worden, West-Duitsland zou op eigen houtje
met Moskou gaan marchanderen, tegen de wens van het Westen in. Wanneer
daarentegen een natuurlijke mate van Duits-Russische toenadering onderdeel zou
vormen van een algemeen Oost-West vergelijk, is het gevaar niet alleen gering, maar
zou zij zelfs tot ontspanning kunnen bijdragen.
Op al deze gronden lijkt het moment niet meer veraf waarop - zoals Walter
Lippmann in de New York Herald Tribune, André Fontaine in Le Monde en leidende
Britse commentators aanbevelen - aan onderhandelingen met de Sovjet-Unie zou
moeten worden begonnen. Het doel: op basis van wederzijdse concessies tot een
formele stabilisatie van de Oost-West grens in Centraal Europa te komen, vergelijk
dat op zijn beurt een begin van ontwapening zou kunnen inleiden. Omdat wanneer
de oorzaken van spanning zijn verminderd, ook de middelen ter beslechting van de
controverse beperkt kunnen worden.
Een Amerikaanse diplomaat, wérkelijk specialist in Oosteuropese aangelegenheden,
zei mij onlangs:
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‘Het is met geen mogelijkheid te zien hoe uitstel van onderhandelingen onze moeilijke
positie in Berlijn verbeteren kan, zeer gemakkelijk daarentegen hoe zij op een dozijn
manieren erdoor verslechterd kan worden’. Hij beval als eerste stap in Oost-West
onderhandelingen een verklaring aan, dat het Westen bij een toekomstige
vredesconferentie met Duitsland de Poolse aanspraken op de Oder-Neisse-grens zou
steunen. Het zou een bewijs zijn, dat de Westelijke politiek niet door Bonn wordt
gedicteerd, een garantie dat het Westen geen Oostwaartse avonturen van Duitsland
zou toelaten, een aanduiding voor de Oost-europese volken dat zij voor hun nationale
voortbestaan niet alléén op Moskou zijn aangewezen.
Een tweede stap zou vermoedelijk een de facto-erkenning van Oost-Duitsland
worden, tenzij men een herenigd, maar geneutraliseerd Duitsland zou prefereren.
Het is een bittere pil, een Stalinistisch gedrocht als het Ulbricht-regime te erkennen.
Maar wie de vertrouwelijke opinies van Poolse en Russische diplomaten heeft
gehoord, weet dat Ulbricht voornamelijk overeind wordt gehouden door de huidige
spanning.
De prijs van Chroesjtsjows destalinisatie is, dat hij niet langer met een knip van
de vingers zetbazen kan liquideren. Van de de-moscovisering van het Sovjet-blok
profiteren figuren als Ulbricht, die door de Polen ‘een abominabel restant van het
Stalinistische stenen tijdperk’ wordt genoemd en die de Russen beschouwen als een
‘penibele smet op ons blazoen’. En dit waren citéten. Zo gauw de Oostduitse grens
stáát, zal Ulbricht beginnen te vallen onder de druk van de-destalinisatie, die op haar
beurt alleen verder kan gaan bij internationale ontspanning.
Zo sluit zich de cirkel van deze gedachtengang. Het zou onbescheiden zijn hem als
een wondermiddel aan te prijzen, waardoor alle stukjes van de internationale legpuzzel
ineens op hun plaats vallen. Tal van onvoorziene factoren kunnen hem verstoren.
Maar hij lijkt een alternatief uitgangspunt te bieden voor de huidige verstarring waarin
de twee blokken tegenover elkaar zitten als kinderen, die elkaar aanstaren om te zien
wie er het eerst met zijn ogen knippert.
De hierboven geschetste benadering houdt ontegenzeglijk risico's in. Het
voornaamste is dat de Sovjet-Unie Westelijke concessies als evenzovele gratis
winstpunten in ontvangst zou nemen, als aanduidingen van haar superioriteit en haar
uiteindelijke overwinning. Dat is een Stalinistische conceptie, die trouwens door
onze omgekeerde Stalinisten wordt gedeeld.
Het opstaan uit de onbeweeglijkheid, het oefenen van verbeeldingskracht, het
nemen van initiatieven op onbekend terrein, vraagt meer morele moed dan het zich
vastklampen aan de status quo. Maar ook als men de hypothese van een uit
ontspanning voortvloeiende liberalisering van het communisme als te stoutmoedig
zou willen beschouwen, dan nog blijft onmiskenbaar dat een modus vivendi met het
Westen een reëel-politiekenoodzaak voor het welslagen van Chroesjtsjows beleid
is. Lippmann die Metternich-aspecten aan hem bespeurde, duidt aan dat Chroesjtsjow
begrijpt dat hij niets voor niets krijgt, hoe een ijzerharde onderhandelaar hij ook mag
zijn.
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De in dit stuk geschetste benadering heeft het voordeel dat men de risico's kan doséren.
Men valt Chroesjtsjow niet ontroerd in de armen, maar probeert met eindeloos taai
geduld stap voor stap voorwaarts te komen, inmiddels nauwkeurig de resultaten in
het oog houdend. Want wat is het alternatief anders dan het voortzetten van de koude
oorlog, de uitzichtloze verstarring waarin het risico uiteindelijk niét te doseren valt.
Waarin één verkeerde stap een catastrofe betekent, die in geen enkele verhouding
tot de conflictstof staat, waarin de ondraaglijk wordende belasting zelf tot zulke
verkeerde stappen kan leiden.
Een radicale ommekeer van de Westelijke politiek is niet mogelijk en ook niet
nodig. Niet dat de tijdsruimte onbeperkt is, nu 600 miljoen Chinezen achter de horizon
aan atoomwapens knutselen. Wél nodig is een reëler, opener blik van het Westen op
de historische processen in het Sovjet-blok, die straks een reëler, opener politiek
mogelijk kan maken. Dat is de de-stalinisatie die het Westen nodig heeft, Nederland
misschien het zeerst. Waarom gaat de Noorse minister Lange, overigens geducht
van zich afbijtend, wel in Moskou en Warschau op bezoek en minister Luns niet?
Omdat hij het debat schuwt? Omdat hij een land vertegenwoordigt dat aardig op weg
lijkt het Albanië van de NATO te worden?
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[Nummer 3]
Medewerkers
FERNANDO ARRABAL, in 1932 in Spaans Marokko geboren, wordt door zijn moeder
in een klimaat van religieuze en seksuele hysterie op gevoed, nadat zijn vader in
1936 door Franco's troepen wordt gevangen genomen. Na het einde van de
burgeroorlog vestigen zij zich in Madrid; hij ontwijkt in 1955 de censuur van leger,
regering, clerus en moeder en trouwt in Parijs een Franse onderwijzeres. Hij
publiceerde twee romans Baal Babylone en L'enterrement de la sardine, de
toneelstukken Pique-nique en campagne, Oraison, Les Deux Bourreaux, Fando et
Lis, Le Cimetière des Voitures, Guernica, Le Labyrinthe, La Bicyclette du condamné
en Le Tricycle, welk stuk, geschreven in 1953 in het Spaans in Madrid werd gespeeld
onder regie van Josefina Sanchez-Pedreno, en in het Frans te Parijs onder regie van
Olivier Hussenot in 1961. Deze stukken komen voor in de twee delen Théâtre
(Julliard); het interview met Ann Morrissett werd hem afgenomen in New York,
waar hij in '60 verbleef met een beurs van de Ford Foundation.
WYSTAN HUGH AUDEN, geboren 1907 in York (Engeland) als zoon van een dokter
met literaire belangstelling. Debuteerde in 1930 met een bundel ‘Poems’, huwde in
'35 met Erika Mann. Vormde met Stephen Spender en Cecil Day Lewis de z.g.
‘Auden’-groep, die een poëzie schreef vanuit de sociale realiteit dier jaren: de
werkloosheid, het opkomend fascisme, de Spaanse burgeroorlog. Maakte met
Christopher Isherwood reizen naar China en de V.S., en vestigde zich in Amerika
enkele maanden voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Keerde in '57 naar
Engeland terug, werd er ‘professor in poetry’ in Oxford, zonder nochtans zijn
beweeglijkheid - het belangrijkste kenmerk van zijn poëzie - te verliezen. Tot zijn
belangrijkste werk behoren: For the time being (1945), The Age of Anxiety (1948),
Nones (1952), Mountains (1954), The Shieldof Achilles (1955), The Old Man's Road
(1956) en Homage to Clio (1960), aan welke bundel het proza-gedicht ‘Dichtung
und Wahrheit’ werd ontleend.
J. BERNLEF (ps. van Henk Marsman) werd in 1937 geboren in St. Paneras (N.-H.),
vertrok na zijn militaire dienstplicht te hebben vervuld naar ZweVervolg op pagina 6
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den, behaalde in '60 de Reina Prinsen Geerligsprijs voor Kokkels (gedichten) en
Stenen Spoelen (verhalen). In '61 verscheen de dichtbundel Morene, in '62 de novelle
De overwinning, bekroond met een reisbeurs. Hij is redacteur van het maandblad
Barbarber, en de enige in Nederland die een briefwisseling met Jan Hanlo tot het
bittere einde toe volhoudt.
W.L. BRUGSMA, geboren 1922 in Haarlem. Sinds 1954 reisredacteur van de GPD,
een groep Nederlandse dagbladen. Reizen naar Afrika, Azië, Zuid-Amerika, het
Nabije Oosten en Oost-Europa. Zijn eerste grote reportage betrof het begin van de
Algerijnse revolutie in 1954. Bezocht Algerije en Tunis sindsdien acht maal. Wijdde
televisieprogramma's o.a. aan Ferhat Abbas en de OAS-terreur. Schreef zijn
Randstad-artikel terstond na terugkeer van bezoek aan Algerije in April en vlak voor
vertrek naar de Verenigde Staten, Cuba en Noordoost-Brazilië, voor reportage over
Kennedy's ‘Alliance for Progress’.
M. COUTINHO werd in 1913 in Amsterdam geboren. Hij vertaalde o.m. Nabokov's
Lolita en Laughter in the dark, Dan Jacobson's Dance in the sun,, Martin Walser's
Ehen in Philipsburg, Eleanor Roosevelt's On my own en Junichiro Tanizaki's De
sleutel.
HEERE HEERESMA werd in 1932 in Amsterdam geboren, maakte reizen naar
Friesland, Drente, Limburg, de Belgische Kempen en de noordelijke kusten van
Frankrijk, is werkzaam als reclametekstschrijver, publiceerde de dichtbundel
Kinderkamer, de novellenbundel Naar bevind van zaken, en andere verhalen en
novellen in o.a. Vertoning, Gard Sivik, Roeping, Podium, De Gids en de Cartons
voor Letterkunde. De roman Een dagje naar het strand geschreven in opdracht van
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verschijnt dit jaar nog bij
uitgeverij Contact, Randstad publiceert hieruit een fragment.
HENK L. LEFFELAAR, geboren in 1929 in Amsterdam. Groeide op in Medan
(Sumatra), keerde in 1946 na Japanse internering terug naar Nederland. Studeerde
Indonesisch recht aan de Leidse Universiteit; doctoraal in 1954. Oprichter en redacteur
van Minerva, interacademiaal literair tijdschrift (1952-'54). Studeerde journalistiek
aan de University of Georgia, Athens, Georgia, U.S.A. Woont nu in Evanston, Illinois.
Publiceerde Het kaartenhuis in Dixie (1958), Leven op rantsoen (1959), Too many
months, too many years (voorlopige titel, 1962).
WIM MEEWIS werd in 1926 in Antwerpen geboren. Verkreeg voor zijn romandebuut
Geen scherzo voor de goden (1954) de Leo J. Kryn-prijs. Publiceerde sindsdien
poëzie en proza in diverse tijdschriften; hij komt voor in de bloemlezingen Vijfde
kolom (van Jan Walravens) en Dertien Vlamingen (van Ivo Michiels).
ANN MORRISSETT, geboren in 1925 in Ohio, bezocht de Universiteiten van Chicago,
Columbia en Vermont. Na te hebben gewoond in New York, Washington, Parijs,
Stockholm, Spanje en Italië is zij nu woonachtig in Tel Aviv, Israel. Zij werkte voor
verschillende organisaties (o.m. The Committee on Africa) in Cuba, Porto Rico,
Libanon en Cyprus, bovendien als onderwijzeres, vertaalster, en free-lance schrijfster.
Het interview met Arrabal was impromptu: ‘I had no intention of writing it down,
but at the end of the evening it seemed worth recording and later I showed it to
Evergreen
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Review. They wanted to publish it, so I asked Arrabal if it would be all right. He
read it over, made a few changes and deletions, and that's how it happened - I got to
know him somewhat better afterwards, but then would probably not have written
this.’
CEES NOOTEBOOM, geboren in 1933 in Den Haag, werd opgevoed in
kloosterscholen, maakte reizen naar Marokko, de Antillen en Amerika, publiceerde
de roman Philip en de anderen (1955), de dichtbundels De doden zoeken een huis
(1956), Koude gedichten (1959), Het zwarte gedicht (1960), de verhalenbundel De
verliefde gevangene (1958), het toneelstuk De zwanen van de Theems (1959) en de
zangen Je wordt er gek van... en Iedereen twist (1962). Hij is als columnist verbonden
aan De Volkskrant, en heeft een nieuwe roman in voorbereiding.
HARRY RODENBURG, geboren in 1930 in Haarlem. Na de middelbare school in
militaire dienst, in Indonesië. Studeerde enige jaren Nederlandse taal en letterkunde,
als bijvak wijsbegeerte. Als journalist nu financieel-economisch redacteur van De
Volkskrant, daarnaast verslaggever grote zwendelzaken en jazz-criticus. Voorzitter
van de Sportclub Haarlem, een van Nederlands oudste honkbalverenigingen.
SANNE SANNES, geboren in 1937 te Groningen, werkzaam als fotograaf sinds 1961.
Begon in midden 1961 weer als graficus en schilder. Eind dit jaar een fotoboek. Eind
dit jaar en begin volgend jaar een reeks exposities van foto's, tekeningen en
schilderijen. Werkt aan een 2e fotoboek LES AMOUREUX.
HANS SLEUTELAAR, geboren in Rotterdam, 1935. Redacteur van het tijdschrift
Gard Sivik, verbonden aan de Haagse Post. Publiceerde poëzie en kritisch proza in
diverse tijdschriften; samen met René Gijsen Met andere woorden (1960), bloemlezing
uit de jongerenpoëzie.
HANS VERHAGEN, in 1939 in Vlissingen geboren, volgens Hans Warren in de
Provinciale Zeeuwse Courant polyinterpretabel, is als journalist verbonden aan het
Algemeen Dagblad (de maker van ‘Pagina Q’). Hij publiceerde de gedichtencyclussen
Anatomie van een Noorman - verschenen in Podium, tevens als plaquette in eigen
beheer -, Het Nieuwe Zeeland - in Gard Sivik, van welk blad hij redacteur is - en de
Cyclus naar mijn Ziektebeeld. Binnenkort verschijnen o.m. een dichtbundel De
gestalte die nu nadert en een journalistiek werkje De jeugd van tegenwoordig,
opgedragen aan vrouw Conny en zoon Norman.
SIMON VINKENOOG, geboren in 1928 in Amsterdam, werkte van 1949 tot 1956 in
Parijs bij de UNESCO, was van '57 tot '61 verbonden aan de Haagse Post in
Amsterdam en op het ogenblik uitsluitend als free-lance journalist en letterkundige
werkzaam. Publikaties o.m. de dichtbundels Wondkoorts, Land zonder Nacht, Heren
Zeventien, Tweespraak (met Hans Andreus), Lessen uit de Nieuwe school voor taboes,
en Onder (eigen) dak, de prozawerken Zolang te water, Wij helden en Hoogseizoen,
en de bloemlezingen Atonaal en Schrijftaal.
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Arrabal
De driewieler-le tricycle
Vertaling Simon Vinkenoog
De handeling vindt plaats aan de oevers van een rivier in een grote stad. Kaden met ringen.
Rijweg van ongeveer tien meter breedte. Achteraan een tuin, van de weg gescheiden door een
laag muurtje als omheining. Een stenen bank over de hele lengte.

Eerste bedrijf
(‘Savonds, voor het vallen van de nacht. Apal, een armoedig geklede man, ligt uitgestrekt op
een bank.)

EEN STEM

Apaaaal!... Apaaaal!... Apaaaal!
(De stem komt uit de tuin. Iemand gaat door de tuin zonder gezien te worden, al roepende om
Apal. Tussen twee kreten hoort men het getinkel van belletjes. De stem sterft langzamerhand
weg totdat ze volkomen verloren gaat. Even stilte. Opnieuw hoort men de stem en de belletjes.)

DE STEM

Apaaaal!... Apaaaal!... Apaaaal!...
(De stem komt steeds naderbij totdat Climando opkomt, zittende op een oude verroeste bakfiets,
waarop een kist versierd met personages uit

Alice in Wonderland,
waarin zes kinderen kunnen plaatsnemen. Een rij rinkelbelletjes hangt aan een dwarsstang
op de kist.)

CLIMANDO

(stapt van de bakfiets af)

Apal, Apal, word wakker, ouwe jongen.
(Hij schudt hem bruusk door elkaar. Apal wordt wakker en klimt vlug, als een automaat, op
de bakfiets.)
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CLIMANDO

Hoe komt het dat je niet bij de fontein bent?
APAL

Ik had slaap.
(Apal verdwijnt op de bakfiets. Na enkele ogenblikken komt hij weer op. Hij stapt van de
bakfiets af en gaat opnieuw op de bank liggen)

CLIMANDO

Wat... dus je gaat niet naar het park?
APAL

Ik heb slaap.
CLIMANDO

Je hebt verdomde lef.
APAL

Hum...
CLIMANDO

Bovendien moeten we de huur van de bakfiets betalen en we hebben geen stuiver
meer.
APAL

Laat me slapen.
CLIMANDO

Goed, goed. In elk geval zou je bijna niets meer te doen gehad hebben. Bijna alle
kinderen zijn vertrokken.
(De Oude Fluitspeler komt op.)

DE OUDE SPELER

Goeiedag mannen! Ik kom hier zitten, ik voel me alleen maar in staat me te laten
hangen.
CLIMANDO

Ik voel me ook nergens anders toe in staat.
(Climando gaat languit bij de rivier liggen en de Oude Fluitspeler gaat op de bank zitten, met
de benen uitgestrekt. Lange pauze)

DE OUDE

Dat komt van de bakfiets.
CLIMANDO

Wat komt?
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DE OUDE

De vermoeidheid.
CLIMANDO

Ik heb verdomme de hele middag doorgebracht met kinderen te dragen. Ik heb vooral
pijn onder mijn armen.
DE OUDE

Dat komt van de espadrilles. Mij gebeurt bijna hetzelfde, omdat ik zoveel fluitspeel,
doen mijn knieën er pijn van.
(Ze praten allebei overhaast.)

CLIMANDO

Dat komt van uw hoed. Mij gebeurt bijna hetzelfde, omdat ik bijna niets eet, doen
mijn nagels er pijn van.
DE OUDE

(heel kwaad)

Dat komt omdat je water drinkt aan de fontein. Mij gebeurt bijna hetzelfde, omdat
ik aldoor een broek draag doen mijn wenkbrauwen er pijn van.
CLIMANDO

(agressief)

Dat komt omdat u niet getrouwd bent. Mij gebeurt bijna hetzelfde, omdat ik zoveel
slaap doen mijn zakdoeken er pijn van.
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DE OUDE

(heftig)

Dat komt omdat je geen loterij-biljetten koopt. Mij gebeurt bijna hetzelfde, omdat
ik zoveel loop doen al de haren van mijn hoofd er pijn van.
CLIMANDO

(helemaal tevreden)

Da's niet waar! Da's niet waar!
DE OUDE

Da's niet waar?
CLIMANDO

Nee, nee, 't is niet waar, al de haren van uw hoofd kunnen u geen pijn doen want u
bent kaal.
DE OUDE

Jij hebt gesmokkeld.
CLIMANDO

Nee, nee, maar als u wilt kunnen we opnieuw beginnen.
DE OUDE

Onmogelijk, jij redeneert beter dan ik en de rede wint altijd.
CLIMANDO

U wilt toch niet zeggen dat ik u verraderlijk heb beetgenomen? Als u wilt, laat ik u
een ritje met de bakfiets maken.
DE OUDE

(helemaal vertederd)

Een ritje met de bakfiets! En laat je me de kinderen aanhalen?
CLIMANDO

Ja, als u ze tenminste hun snoepgoed niet afpakt.
DE OUDE

Zie je dat je me niet kunt uitstaan? Wat heeft hun snoepgoed daarmee te maken? Zie
je wel! Hè?
(Climando schaamt zich?)

Laat je hoofd niet zakken, niet zakken laten!
(tevreden)
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Dus je geeft toe dat je me niet goed behandelt?
CLIMANDO

(nederig)

Ja...
(Vastberaden:)

Maar ik heb u beloofd een ritje met de bakfiets te laten maken. Ik kan toch niet
vriendelijker zijn.
DE OUDE

(zacht)

Een ritje met de bakfiets, en de kinderen aanhalen. Ik zal met mijn hand hun hoofd
aaien en ze zeggen... ik zal ze zeggen...
(agressief)

Zeg, laatje me ook met de belletjes spelen?
CLIMANDO

Nee, want u moet fluitspelen en men heeft nog nooit gezien dat iemand twee
instrumenten tegelijk speelt.
DE OUDE

Je laat me niet, omdat ik geen bankbiljetten noch redenen heb. Tot ziens!
(Hij staat kwaad op, en gaat aan het einde van de bank zitten.
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Hij kijkt in de richting tegengesteld aan die waar Climando zich bevindt.)

Je geeft me bovendien geen duimbreed toe, en je geeft me niet eens een sardientje...
en je brengt me niet eens een slok water voor wanneer ik dorst heb.
CLIMANDO

Denkt u soms dat ik Sinterklaas ben?
(Climando gaat aan de oever van de rivier zitten om te vissen. Hij werpt een lijn in het water,
waaraan een vishaak.)

CLIMANDO

(luid neuriënd en de lettergrepen duidelijk uitsprekend)

En bovendien zijn Apal en ik heel tevreden want we hebben een verbazingwekkend
plannetje gevonden. En we laten niemand met ons meedoen.
DE OUDE

(ook neuriënd)

Ook ik ben heel tevreden dankzij een ander plannetje. En ik zal niks tegen niemand
zeggen om de idioten de smoor in te jagen die me niet op de bakfiets laten stappen.
CLIMANDO

We hebben een foefje gevonden zodat niemand ons kan achtervolgen, en zo hoeven
we niet van de ene plaats naar de andere te vluchten, zoals nu.
DE OUDE

Het zou me heel erg verbazen als Apal iets deed.
(Apal wordt opnieuw wakker. Hij rent twee keer het toneel rond. Dan slaat hij zich met de
armen gekruist met de handen op de rug.)

DE OUDE

(af)

Ook goed, ik laat jullie alleen.
CLIMANDO

(tot Apal, zonder naar hem te kijken)

Heb je het koud?
APAL

Ja.
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CLIMANDO

Als je wilt kunnen we gaan slapen bij de uitgang van de ondergrondse.
APAL

Daar zijn smerissen.
(Hij praat voortdurend alsof het hem moeite kost)

CLIMANDO

Da's waar. Goed, maar we zouden kunnen gaan liggen bij de keukens van het Grand
Hotel.
APAL

De portier.
CLIMANDO

Ja, die ellendeling van een portier is ons niet goed gezind, die ouwe bok gooit ons
met water,
(na een tijdje)

We
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zouden een bioscoop kunnen binnensluipen.
APAL

Heel moeilijk.
CLIMANDO

En dat komt allemaal omdat we niet onzichtbaar zijn. Ach! als we onzichtbaar waren!
Apal, als ik onzichtbaar was zou ik gaan slapen in de portierswoning van het Groene
Paleis. Op het kleed! Wat zou ik me lekker voelen! Maar wat kunnen we dan doen
om in de warmte te slapen?
APAL

Doodgaan!
CLIMANDO

Doodgaan?
APAL

Omdat we geen geld hebben, gaan we naar de hel.
CLIMANDO

Maar daar ben ik zo bang voor.
APAL

Ik ook.
CLIMANDO

We zijn niet zo arm. We hebben de bakfiets nog.
(na een tijdje)

Het vervelende is, dat als we morgen de huur niet betalen, ze die ons afpakken. En
we hebben nog niks.
APAL

We hebben het wel moeilijker gehad.
CLIMANDO

Het moeilijkste is de kou. We kunnen wat doen. We gaan samen slapen en als jij me
dan zegt: ‘Climando, ik heb het koud aan mijn voeten’, zal ik er op blazen. En als ik
je dan zeg: ‘Apal, ik heb het koud aan mijn handen’, dan blaas jij me op de handen.
APAL

Da's vermoeiend.
CLIMANDO

Niet meer dan je pink oplichten.
APAL

Ik ga een dutje doen.
CLIMANDO
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Je doet de hele dag niets anders.
(Climando fluit terwijl hij de lijn in het water gooit om te proberen te vissen. Mita komt op: een jong
meisje gekleed in zwarte vodden)

Hé daar, Mita!
MITA

Hé daar!
(Ze gaat vlakbij Climando zitten.)

CLIMANDO

Wat ben je droevig!
(Mita maakt een vaag gebaar.)

CLIMANDO

Om je minder droevig te maken zou ik je een kus moeten geven.
(Pauze)
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Ik heb je kussen liever dan de ovens van de banketbakker uit de laan.
MITA

Mij gebeurt bijna hetzelfde bij jou. Maar je kunt er geen maaltijd van maken.
CLIMANDO

Omdat je meer van gebakjes dan van mijn kussen houdt.
MITA

Natuurlijk!
CLIMANDO

Voor mij is het hetzelfde.
MITA

We zijn gelijk.
CLIMANDO

We zijn de een voor de ander geboren,
(opgewekt)

Allebei houden we meer van gebakjes dan van kussen.
MITA

Maar ik ben heel droevig.
CLIMANDO

Wat is er met je aan de hand?
MITA

Niets.
CLIMANDO

Niets en niets?
MITA

Ja, niets en niets en niets.
CLIMANDO

Nee maar, wat moet je dan droevig zijn!
MITA

Ik zou zelfmoord willen plegen, zo droevig ben ik.
CLIMANDO

Echt waar?
MITA

Ja.
CLIMANDO
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Waarom?
MITA

Ik weet het niet, voor niets... Dan zou ik niet droevig meer zijn.
CLIMANDO

Ach, ja natuurlijk, da's waar. Daar had ik niet aan gedacht.
MITA

Als ik maar de moed had.
CLIMANDO

(na lang nadenken)

Het is duidelijk. Pleeg zelfmoord.
MITA

Is het niet het beste wat er is?
CLIMANDO

Natuurlijk is dat het beste wat er is. Dat zie ik heel goed. Ik zou er spijt van hebben
omdat ik veel van je houd, meer dan van de bakfiets, en bovendien zijn je kussen
bijna beter dan brood met ansjovis. Maar, Mita, als je gelooft dat je gelukkiger zult
zijn door zelfmoord te plegen, pleeg dan zo vlug mogelijk zelfmoord.
MITA

Wat ben je goed! Wat geef je me toch goede raadgevingen!
CLIMANDO

Jij en de ouwe met zijn fluit, al is hij een knorrepot,
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en Apal, zijn heus wel diegenen van wie ik het meest ter wereld houd. Pleeg maar
zelfmoord, Mita, wees niet bang.
MITA

En jij, wat denk jij ervan?
CLIMANDO

Ik, ik heb daar niet aan gedacht. En bovendien moet ik morgen de huur van de bakfiets
betalen. Ik kan geen zelfmoord plegen. Vraag het aan Apal, als het zo uitkomt, wil
hij ook wel zelfmoord plegen.
MITA

Apal, o nee. Hij slaapt altijd.
CLIMANDO

Nou, vraag het dan de ouwe.
MITA

Hij is al heel oud om nog aan zelfmoord te denken.
CLIMANDO

Da's waar, dat zie je nooit. Dat zou erg slecht zijn.
MITA

En omdat hij alleen maar zelfmoord zou kunnen plegen met zijn fluit, denk eens aan
hoe moeilijk en lelijk dat zou zijn.
CLIMANDO

Goed, maar hij zou ook op een dak kunnen klimmen, zijn ogen dichtstoppen en op
het ogenblik dat hij er het minst op verdacht was: pats, hij zou al dood zijn.
MITA

En als hij duizelingen heeft? Als je oud bent, heb je zelfs geen duizelingen meer.
CLIMANDO

Da's vervelend.
(Pauze)

En jij, hoe pleeg jij zelfmoord?
MITA

Ben ik vergeten.
CLIMANDO

Jij vergeet altijd alles. Herinner je je de dag dat je aan de arm van Apal door het
straatje kwam, dat je toen een tramconducteur bent tegengekomen, dat je hem hebt
gezegd: ‘Zeg, ga niet weg, morgen is het mijn verjaardag’, en dat toen de conducteur
vertrokken is zonder naar je te luisteren?
MITA
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Dat wil nog niet zeggen dat ik alles vergeet.
CLIMANDO

Zo! Nou, toch is het waar!
(Pauze)

Wat vervelend is, als je zelfmoord gepleegd hebt, kan ik je niet meer over je knieën
aaien...
MITA

Dan aai je maar de knieën van Cepina, de poffertjes-verkoopster.
CLIMANDO

En wie zegt me dat haar knieën even mooi zijn als de jouwe?

Randstad 1-3

15

MITA

Ik weet best dat mijn knieën mooi zijn, maar die van haar zijn ook niet lelijk. Elke
ochtend wast ze haar knieën met water en gras.
CLIMANDO

Toch zeg ik je, dat ze niet zoals de jouwe zijn... Laat ze me nog eens aaien.
(Mita licht haar rokken wat op en Climando streelt haar knieën)

Ik hou van je knieën omdat ze zacht zijn, en glad, en groot en wit, als een
porseleinen bord, maar weker. Bovendien zijn ze niet gerimpeld als die van mij.
Moet je eens zien hoe lelijk die zijn.
(Climando begint een van zijn laarzen uit te trekken.)

MITA

Waarom trek je je laars uit om me je knie te laten zien?
CLIMANDO

Nou... omdat de broek in de laars moet blijven zodat ik geen kou vat.
(Het lukt hem eindelijk zijn laarzen uit te trekken en hij licht zijn broek op tot op kniehoogte.)

Kijk, voel maar, voel maar, je zult het wel zien.
MITA

(die ze aanraakt)

Ba! Wat zijn ze lelijk, wat zijn ze gerimpeld!
CLIMANDO

En dan zie je ze vandaag nog terwijl ik brood gegeten heb gedompeld in tonijne-olie.
Je zou ze op andere dagen eens moeten zien.
MITA

En ze zijn bovendien heel vuil.
CLIMANDO

Dat komt omdat ik ze niet was.
MITA

Aha!
(Apal, waarschijnlijk om een gemakkelijker houding aan te nemen, verandert van plaats.)

CLIMANDO

Apal, wanneer hou je nou eens op met slapen?
APAL
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Hum.
MITA

Laat hem, man, je weet toch dat hij minstens achttien uur per dag moet slapen.
CLIMANDO

Ja, maar op een dag gaat hij er nog aan dood van zoveel slapen.
MITA

Dat maakt voor hem toch geen verschil uit. Zijn dromen zijn vast en zeker veel
mooier.
CLIMANDO

Hij zal wel dromen dat hij slaapt.
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MITA

Wat moet dat aangenaam zijn.
CLIMANDO

Verbazend! En dan, als hij wakker is, en omdat hij zich nooit ergens mee bezighoudt,
hij kan niet gelukkiger zijn. Wij zijn het veel minder, wij die ons altijd moeten
verbergen voor smerissen, portiers en mensen met geld. En het ergste van alles is,
dat wij niets hebben om de huur van de bakfiets te betalen.
(Pauze.)

Ze zullen ons in de gevangenis stoppen.
MITA

In de gevangenis zal het niet leuk zijn. Ze zeggen dat er wandluizen zijn en het ergste
is dat er elk ogenblink hongerstakingen uitbreken, en als je niet oplet ben je zo dood.
CLIMANDO

Hou je daarbuiten. De bakfiets is niet van jou... en bovendien ga je zelfmoord plegen.
MITA

Dat was ik al vergeten.
CLIMANDO

Zie je wel hoe je alles vergeet?
MITA

Ik was alleen maar vergeten dat ik zelfmoord moest plegen.
CLIMANDO

En denk niet dat ik het lachend zeg. Zo begin je. Ik had bijvoorbeeld een vriend, die
's zondags bretels droeg en een riem door de week, en daarom dronk hij 's zondags
meer dan gewoonlijk.
MITA

Ja, natuurlijk. Maar wat moet ik doen om me te herinneren dat ik zelfmoord moet
plegen?
CLIMANDO

Schrijf het op of leg een knoop in je zakdoek.
MITA

...
CLIMANDO

Het is in je eigen belang. Denk er eens aan dat je alleen maar gelukkig zult zijn als
je zelfmoord pleegt.
MITA

Ja?
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CLIMANDO

Natuurlijk. Dus, je ziet het, pleeg zo vlug mogelijk zelfmoord.
MITA

En jij, het moet jou niet gaan spijten.
CLIMANDO

(teder)

Mij, Mita? Ja, heel veel, enorm veel. Ik hou zoveel van je. Jij met je witte en gladde
en grote knieën.
MITA

Ik hou ook van je, hoewel je zo lelijk bent als geen twee anderen.
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CLIMANDO

Als je wilt, Mita, laat ik je de bakfiets terugbrengen naar de stalling
MITA

Is dat waar?
(Climando schudt bevestigend zijn hoofd, heel tevreden)

Wat een kansje!
(een tijdje)

En laat je me dan rijden met één hand?
CLIMANDO

Met één hand?
(hij denkt na)

Enfin, goed,
(hij denkt na)

En wat ga je dan met de andere doen?
MITA

Ik zal een vinger in mijn neus stoppen.
CLIMANDO

Jij bent me er eentje! Jij kunt ook alles.
MITA

(opgewonden)

Als je wilt, ga ik zelfs rijden met mijn ogen dicht.
CLIMANDO

Nee, geen sprake van. Je zou in het water vallen en de vissen zouden je opeten.
MITA

(verschrikt)

Onee, dat niet!
CLIMANDO

Jou moet ook alles gezegd worden. Als ik er niet was, wat zou er dan met je gebeuren?
MITA

Al goed. Ik zal de bakfiets naar de stalling brengen zonder mijn ogen dicht te doen.

Randstad 1-3

CLIMANDO

En je komt meteen terug. De stalling is vlakbij en je hebt maar twee minuten nodig.
MITA

Wees niet bezorgd.
CLIMANDO

En verschuil je niet achter de bomen om lekker de mannen te zien pissen.
MITA

Neenee, je zult het zien, ik ben zo terug. Tot direct.
CLIMANDO

Tot direct.
(Mita klimt op de bakfiets en verlaat het toneel. Men hoort de belletjes. Climando aarzelt. Hij
denkt na, lopend van het ene eind naar het andere. Hij richt zich tot Apal en schudt hem door
elkaar om hem wakker te maken.)

CLIMANDO

Apal, je hebt je achttien uur geslapen.
APAL

Hum.
CLIMANDO

Kom op, ouwe jongen, word wakker.
APAL

Hum.
CLIMANDO

Je gedraagt je als een marmot! Kom op, ouwe jongen, sta op, word wakker.
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(Apal richt zich langzaam op.)

APAL

Wat is er aan de hand?
CLIMANDO

We moeten geld vinden om de huur van de bakfiets te betalen.
APAL

Waar?
CLIMANDO

Dat weet ik juist niet.
APAL

Volkomen onbelangrijk.
CLIMANDO

Maar dan gooien ze ons in de gevangenis.
APAL

Omdat ze het kunnen.
CLIMANDO

En dan nemen ze ons de bakfiets af.
APAL

Omdat ze het kunnen.
CLIMANDO

Maar wat moet er dan van jou en van mij worden?
APAL

Ik, slapen.
CLIMANDO

We moeten iets vinden.
APAL

Ik, ik moet slapen. Als ik nadenk, lijd ik honger en kou.
CLIMANDO

Ja, dat is het vervelende, als je nadenkt.
APAL

Vooral wanneer de dingen waaraan je denkt, heel vervelend zijn.
CLIMANDO

Waarom vertel je jezelf geen leuke verhalen?
APAL
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Ik weet niets.
CLIMANDO

Dat is heel verkeerd.
(Pauze.)

Maar kun je niets vinden om de bakfiets te betalen?
APAL

Nee.
(Mita komt op. Apal maakt gebruik van haar aankomst om weer in te slapen)

MITA

(tot Climando)

Kijk.
(Zij wijst rechts naar iemand die niet te zien is.)

CLIMANDO

Wat een gekke kerel! Wat doet-ie hier?
MITA

Hij volgt me. Mijn knieën bevallen hem zeker ook.
CLIMANDO

Nee, hem niet. Hij ziet er vreemd uit, en jouw knieën bevallen dat soort mensen niet.
MITA

Maar hij achtervolgt me.
CLIMANDO

Wees niet bang. Hij zal zich aan ons tweeën niet durven wagen. In elk geval, als hij
het toch doet, roepen we Apal om ons te helpen.
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MITA

Zie je dan niet dat hij slaapt?
CLIMANDO

Dan maken we hem wakker.
MITA

Goed, dat is beter.
CLIMANDO

(kijkt naar rechts)

Hij is stil blijven staan.
MITA

(wijst)

Hij kijkt naar ons.
CLIMANDO

Heeft hij iets tegen je gezegd?
MITA

Nee, hij heeft me alleen maar zijn portefeuille laten zien.
CLIMANDO

Had hij veel biljetten?
MITA

Een portefeuille vol.
CLIMANDO

Maar waarom achtervolgt hij je dan? Wat een veelvraat! Hoe meer ze hebben, hoe
meer ze willen. Moet je eens rekenen, hij heeft niet alleen een portefeuille vol biljetten,
maar hij wil ook jou nog.
MITA

Ja, hij overdrijft.
CLIMANDO

Nou! ik maak hem mijn complimenten niet; zo vies als je eruit ziet, vandaag.
MITA

Dat is waar, ik ben erg vies.
CLIMANDO

En jij kunt hem niet bevallen. Hij kent je goede zijden niet. Hij zal niet weten dat je
in een ton kunt lopen, en dat je met je tenen in het zand kunt schrijven, en dat je
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vogels kunt vouwen van papier. Omdat hij dat allemaal niet weet, kun je hem niet
bevallen.
MITA

Ja, vanzelfsprekend.
CLIMANDO

Wat een vreemde kerel.
(Lange pauze)

Herinner je je nog, dat ik je kende toen je aanplakbiljetten van de muren aftrok om
het papier te verkopen? Hij zal nooit zoveel plezier met je hebben. Ik heb de zak
gedragen tot halverwege de winkel van Sarpe, en jij de andere helft. En naderhand
hebben we met het geld pinda's gekocht bij tante Simplicie. En wat wil hij van je?
Als hij zoveel geld heeft moet hij maar zoveel pinda's kopen dat hij er ziek van wordt
en dan zal hij zijn geluk wel opkunnen.
MITA

Het vervelende is, dat mannen die biljetten hebben zulke lelijke pakken dragen en
zich veel scheren, daarom hebben ze een gezicht als een stuk zij. Het is walgelijk.
En ze hebben een
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slechte adem, en dat is wel het toppunt. En ze maken zich vaak moe. Het is
schandelijk. Als ik veel geld had, zou ik dezelfde kleding dragen als nu en ik zou
veel brood met sardines eten en alle koude nachten zou ik in de warmte doorbrengen,
maar in de zomer zou ik vlakbij de rivier komen slapen.
CLIMANDO

Dat zegje nu, maar als je, naderhand, veel geld zou hebben, zou je alleen maar domme
en lelijke dingen kopen die nergens goed voor zijn.
MITA

Het is mogelijk.
CLIMANDO

Geen twijfel aan. Je belooft veel en dan word je rijk en je herinnert je niets meer.
Neem bijvoorbeeld de kleine Vincent, de zoon van Moscona die longontsteking kreeg
toen hij vijf maanden oud was, en op zijn zesde viel hij van de trap.
MITA

Een ongeluk komt nooit alleen.
CLIMANDO

Het vreselijkste ongeluk is dood te gaan van de honger, en de honger komt altijd
alleen.
MITA

Hé! Da's waar.
CLIMANDO

En daarom wil ik, als ik doodga, dat men mijn lijf in het water gooit voor de vissen
om te eten, en dat de Oude Fluitspeler ondertussen een droevig of vrolijk wijsje
speelt.
MITA

(kijkt naar rechts)

Hé! moet je zien hoe hij ons bekijkt.
CLIMANDO

Da's zeker waar. Het zal wel een smerig individu zijn.
MITA

Denkt hij daar de hele nacht te blijven?
CLIMANDO

Dat soort mensen is erg lastig. Je zou zeggen dat ze niets anders te doen hebben.
(Pauze)

Ik heb bijna medelijden met hem.
MITA
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Ja, welzeker, de arme man.
CLIMANDO

Natuurlijk, de arme man. En dat allemaal omdat hij er zin in zal hebben je te
omhelzen.
(Hij kijkt haar strak aan.)

Wees niet gemeen tegen hem.
MITA

(ontroerd)

Hij is droevig.
CLIMANDO

Da's waar. En dat allemaal door jouw schuld. Heb jij geen medelijden met hem?
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MITA

Ja, heel veel. Maar hij is afgrijselijk lelijk.
CLIMANDO

Maar dan moet je nog meer medelijden met hem hebben.
MITA

Ja, maar hij doet me nog meer walgen.
CLIMANDO

Denk maar dat ik het ben. Als je je ogen dichtdoet, zul je het verschil niet zien.
MITA

Nee?
CLIMANDO

Natuurlijk.
MITA

Maar hij heeft biljetten.
CLIMANDO

Da's waar, dat herinnerde ik me niet meer.
MITA

Als hij biljetten heeft, is het hem om het even wie hij omhelst, mij of een ander. Met
geld kun je alles kopen wat je wilt, daarbij inbegrepen duizend blikjes ansjovis.
CLIMANDO

Ik heb een idee. Waarom zouden we hem de biljetten, die hij in zijn portefeuille
heeft, niet afnemen?
MITA

En wat moeten we doen met zoveel geld?
CLIMANDO

We nemen hem alleen maar af wat we nodig hebben om de huur van de bakfiets te
betalen.
MITA

Alleen maar dat?
CLIMANDO

We kunnen ook wat afnemen om vier broodjes te kopen, een voor Apal, een voor de
ouwe, een voor jou, en een voor mij.
MITA

En een pot gloeiende kolen.
CLIMANDO

En...
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(gehinderd)

We kunnen niet meer verlangen want naderhand word je precies als de schildpadden.
MITA

Dat is het vervelende, als men verlangt.
CLIMANDO

Zeg, hoe nemen we hem de biljetten af?
MITA

Ik weet 't niet. Dat moet jij beter weten dan ik, jij bent een man.
CLIMANDO

We kunnen hem zeggen: ‘Zegt-ons, meneer, welke kleur heeft uw portefeuille?’
En dan zal hij zeggen: ‘groen’, en ik ‘rood’. Net zolang tot hij hem te voorschijn
haalt om me te overtuigen. En dan nemen we hem die af en we redden ons door hard
te rennen. Omdat hij rijk is, zal hij niet kunnen rennen of hij rent als een eend en hij
zal ons nooit kunnen inhalen.
MITA

Maar, als zijn portefeuille rood is?
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CLIMANDO

Ja, dat is ernstiger.
MITA

We moeten overal aan denken.
CLIMANDO

o We kunnen beter Apal om raad vragen.
MITA

Ja, dat kunnen we beter.
CLIMANDO

o Apal, Apal, Apal!
(Hij schudt hem dooreen)

Je hebt je achttien uur geslapen.
APAL

Hum.
CLIMANDO

Kom, ouwe jongen, word wakker.
(Apal richt zich op.)

APAL

Wat?
CLIMANDO

(wijst met de vinger)

Zie je die gemene vent daar?
APAL

Ja.
CLIMANDO

Hij heeft veel biljetten.
APAL

Goed.
CLIMANDO

Die moeten hem worden afgenomen om de huur van de bakfiets te betalen.
APAL

Hum.
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CLIMANDO

Hoe nemen we die af?
APAL

Ik weet 't niet.
CLIMANDO

Vind je niets? Doe even moeite, alsof je een hoek zocht om te slapen.
APAL

(pauze)

Door hem dood te maken.
CLIMANDO

Door hem dood te maken?
MITA

Da's heel wat.
CLIMANDO

(kijkt Mita in de ogen)

Zeg niet dat het je angst aanjaagt. Of ga je nu soms ontdekken dat je bijgelovig bent
of dat je bang bent voor doden? Je wilde zelfmoord plegen.
MITA

Dat is anders.
CLIMANDO

Geloof niet dat het zo verschillend is. Eigenlijk gaat het in beide gevallen om de
dood.
MITA

Maar, in het ene geval, gaat het om de mijne.
CLIMANDO

Nog erger. Wat herinner ik me nog goed de dag dat ik van de trap ben gevallen.
MITA

Apal begint weer in te slapen.
CLIMANDO

Apal, en hoe maken we hem dan dood?
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APAL

Heel eenvoudig.
MITA

Natuurlijk, het kan niet eenvoudiger, we zijn met zijn drieën.
CLIMANDO

Dat bevalt me niet erg hem dood te moeten maken. Het is een heel lange manier om
hem te bestelen.
MITA

Het is de enige manier waarbij niemand het weet. Als we hem niet doodmaken, gaat
hij onmiddellijk aan de rechter vragen om ons op te sluiten, en omdat hij vast en
zeker andere biljetten thuis heeft, kan hij doen wat hij wil.
CLIMANDO

Wat een ellendeling.
MITA

En bovendien heeft hij er vast en zeker zin in zelfmoord te plegen.
CLIMANDO

Daar had ik niet aan gedacht.
MITA

We zullen hem die moeite besparen.
CLIMANDO

(tot Apal)

Val nu niet in slaap, ouwe jongen.
APAL

Ik luister.
CLIMANDO

Het is ja, we doden hem.
APAL

Goed.
CLIMANDO

Maar hoe?
APAL

(wijst naar de omheining)

Daar.
CLIMANDO
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Springen we bovenop hem?
APAL

Ja, laat Mita hier blijven om zijn aandacht te trekken.
(Climando en Apal gaan op weg.)

MITA

Ik ben bang.
CLIMANDO

Doe niet zo dom, denk aan de bakfiets en aan de broodjes met ansjovis en dat hij
zelfmoord wil plegen. Blijf staan, blijf staan.
(Hij trekt zich zijwaarts terug, pas voor pas, op een zingende toon.)

Blijf staan, let op het vogeltje, blijf staan.
(Mita blijft alleen op het toneel achter. Om zich moed in te spreken wil ze neuriën, licht dan de vodden
op die haar knieën bedekken. Ze gaat steeds verzekerder zingen. De man met de biljetten komt langzaam
op. Nog voordat hij bij Mita aankomt wordt het licht minder en minder tot de volkomen duisternis)

DOEK
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Tweede bedrijf
(Men hoort Mita zingen. Dan een korte stilte. Het licht komt langzaam terug. Men treft Apal
aan, die op de bank slaapt. De bank is overal met bloed bevlekt. De Fluitspeler komt binnen.)

DE OUDE FLUITSPELER

Hé, zeg Apal, heb je dat gezien?
(hij wijst op de vlekken)

Kijk daar eens wat een vlekken!
(hij gaat er langs en ruikt er aan)

Ze hebben hier een beest doodgemaakt, geloof je niet?
(pauze)

Als het tenminste geen olifant is... Wat een bloed!
APAL

(zonder zich op te richten)

Wat is er aan de hand?
DE OUDE

Kijk, er zit hier overal bloed.
APAL

Stoor me niet.
DE OUDE

Maar, ouwe jongen, zie je al dat bloed niet?
APAL

Ja, ik zie het wel.
DE OUDE

We zouden iets moeten doen.
APAL

Laat me met rust, ik heb slaap.
DE OUDE

Moet je zien wat voor een jij er bent! Goed, ik ga al, ik wil niets weten. Het bloed
geeft me dorst en het water is nu heel koud, en de wijn is heel duur. Tot ziens, Apal.
APAL

Hum.
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(De oude fluitspeler gaat af. Apal rent twee keer in het rond, en probeert niet in het bloed te
lopen. Dan slaat hij zich op de rug en strekt zich opnieuw uit om te slapen.

Stilte.

Men hoort het klingelen van de belletjes op de bakfiets.

Dan komen Mita en Climando op, gezeten op de bakfiets?)

CLIMANDO

(roept, heel tevreden)

Apal, Apal, ik heb de huur van de bakfiets betaald.
APAL

Laten jullie me niet gaan slapen?
MITA

Maar natuurlijk, ouwe jongen. Laat hem slapen, hij heeft gisteren hard gewerkt.
CLIMANDO

Da's waar.
MITA

Ze denken altijd dat iemand doodmaken niet van belang is.
CLIMANDO

Nou, ik vind dat hij ergens anders had kunnen slapen.
MITA

Nee,
want bloed brengt geluk.
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CLIMANDO

Nee, zout brengt geluk.
MITA

Nee, nee, ik herinner me heel goed: zout op de grond brengt het kuiken geluk.
CLIMANDO

Maar Apal is geen kuiken...
MITA

Het is een men-zegt.
CLIMANDO

Aha!
MITA

We hebben hem het broodje niet gegeven.
CLIMANDO

Da's waar.
MITA

Roep hem.
CLIMANDO

Apal, Apal!
APAL

Wat is er?
CLIMANDO

We hebben een broodje voor je gekocht.
APAL

Bedankt.
(Apal eet.)

CLIMANDO

Is het goed?
APAL

Ja.
CLIMANDO

Het heeft niet veel gekost.
APAL

Da's goed.
CLIMANDO
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Er blijven ons tien biljetten over.
MITA

En de huur van de bakfiets is betaald.
CLIMANDO

Nu gaan we rustig leven.
APAL

Misschien.
(De Oude Fluitspeler komt op.)

DE OUDE

Er zijn, daar, veel smerissen.
(Hij wijst naar rechts.)

CLIMANDO

Waarom?
DE OUDE

Ik weet niet.
CLIMANDO

Er is misschien een parade.
DE OUDE

Nee, want in parades komen er tanks voorbij.
CLIMANDO

Maar er kan ook een parade zijn zonder tanks.
DE OUDE

Onmogelijk. De tanks zijn nodig om zich een weg te banen.
CLIMANDO

Nee, om zich een weg te banen in parades hebben ze vlaggen.
DE OUDE

Nooit, ze hebben vlaggen om de grote soldaten te verbergen.
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CLIMANDO

De groten dragen korte kleren om hun lengte te verbergen.
DE OUDE

Da's weer fout. De korte kleren geven ze aan de soldaten die geen haar op de benen
hebben.
CLIMANDO

Da's niet waar, da's niet waar. De soldaten die geen haar op de benen hebben zijn
geen soldaten. Dat zijn soldaatskes. En omdat er geen soldaatskes zijn is wat u zei
niet waar.
DE OUDE

Je hebt weer gesmokkeld.
CLIMANDO

Als u wilt, beginnen we opnieuw.
DE OUDE

Nee, want jij redeneert beter dan ik en de rede wint altijd.
CLIMANDO

Dat soort verhalen vertelt u altijd, maar de waarheid is dat u bang bent en dat u
uitvluchten zoekt.
DE OUDE

Het zijn geen uitvluchten, het zijn waarheden. Jij smokkelt aldoor.
CLIMANDO

Nee, nee, nee en nee. U zult zich herinneren dat er in de Ramstraat een fontein is.
Goed. Nou, die fontein is een dezer dagen overstroomd toen er een wagen met hooi
in is gevallen.
DE OUDE

Dat vertel je me om indruk te maken. Maar je weet heus wel dat je smokkelt.
CLIMANDO

Als u wilt, geef ik u een vergoeding.
DE OUDE

Wat voor vergoeding?
CLIMANDO

Nou eh... nou eh... nou eh...
(stilte)

nou eh... ik weet niet.
DE OUDE
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Zie je wel dat je me geen vergoeding wil geven? Zie je wel dat je je onmiddellijk
terugtrekt? Zie je wel dat je me niet kunt luchten of zien? Hè?
(Climando schaamt zich)

Laat je hoofd niet hangen, niet laten hangen,
(heel tevreden)

Erken je nu dat je smokkelt en dat je me verdomd slecht behandelt? Zeg eens, erken
je dat?
CLIMANDO

(heel nederig)

Ja, ik erken het.
DE OUDE

Dat wist ik wel.
CLIMANDO

(die weer natuurlijk wordt)

Maar ik heb u een vergoeding beloofd... Ik weet wat ik u ga geven. Van alle woorden
die u gaat zeggen zal ik twee letters weglaten.
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DE OUDE

Twee letters?
(De oude denkt enkele ogenblikken na.)

DE OUDE

(verheugd)

Twee letters, hè? En in het woord en? En het woord u? En in het woord sss? En in
het woord TTT? En in het woord ddd? En in het woord ggg? En in het woord E? En
in het woord fff? En wat nog erger is, in het woord...?
(Hij geeft geen enkel geluid)

CLIMANDO

Welk?
DE OUDE

Het woord...
(Hij doet alsof hij iets zegt maar er komt geen enkel geluid uit.)

CLIMANDO

Welk?
MITA

Hoor je dan niet dat het de h is?
CLIMANDO

Aha!
DE OUDE

Wat kun je me daar op antwoorden? Hè? Je wilde weer smokkelen. Wat dacht je
wel? Hè? Antwoord!
CLIMANDO

Dat u ouder bent, en omdat u eerder dood gaat dan ik, kunt u beter redeneren dan ik.
Nu kunt u nog van me winnen. Maar bovendien hebt u veel meer ervaring dan ik.
MITA

Maar jullie redeneren heel slecht. Alsof jullie reizigers voor de halve prijs waren.
CLIMANDO

Jij, bemoei je er niet mee.
DE OUDE

Jullie, vrouwen, het enige dat jullie kunnen maken zijn naaimachines.
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(Zij spreken overhaast, al schreeuwende)

CLIMANDO

En vorken.
DE OUDE

Dat, en vorken, het enige dat jullie kunnen maken.
CLIMANDO

En sleutels.
DE OUDE

Dat, en sleutels, het enige dat jullie kunnen maken.
CLIMANDO

En kinderen die op paarden lijken.
DE OUDE

Dat, en kinderen die op paarden lijken. Het enige dat jullie kunnen maken.
CLIMANDO

En asbakken.
DE OUDE

En asbakken, dat is het, het enige.
CLIMANDO

En oorlogen.
DE OUDE

Dat, en oorlogen.
CLIMANDO

En dekens.
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DE OUDE

Dat, en dekens.
CLIMANDO

En huwelijken.
DE OUDE

Dat, en huwelijken.
CLIMANDO

En dassen.
DE OUDE

Dat, en dassen.
CLIMANDO

En keizers.
DE OUDE

Dat, en keizers.
CLIMANDO

En kabinetten.
DE OUDE

Dat, en kabinetten.
CLIMANDO

En biljetten.
DE OUDE

Dat, en biljetten.
CLIMANDO

En biljetten.
DE OUDE

En biljetten.
CLIMANDO

En biljetten.
DE OUDE

En biljetten.
CLIMANDO

En biljetten.
DE OUDE

En biljetten.
CLIMANDO
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En biljetten.
DE OUDE

En biljetten.
CLIMANDO

En biljetten.
DE OUDE

En biljetten.
(Zij blijven ‘en biljetten’ herhalen totdat zij uitgeput op de grond vallen.)

MITA

Natuurlijk, nu kunnen jullie opscheppen dat jullie weten te redeneren.
DE OUDE

(zwaaiend)

Zij... heeft... ge... won... nen.
MITA

Kom op, wat moed allebei.
DE OUDE

(nog steeds op de grond)

We... kunnen... niet.
MITA

Als jullie willen dat ik je kus.
(Mita nadert met haar lippen die van de Oude. De twee, die een poging wagen, richten nu hun
aarzelende hoofden naar haar op. Maar Mita trekt zich terug. Zij vallen wanhopig neer. Het
spel herhaalt zich verscheidene malend)

DE OUDE

Laat... ons... met... rust... Mi... ta.
MITA

(die op de bank gaat zitten)

Een, twee, drie, wie niet opstaat is een mie.
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(Climando en de Oude Fluitspeler staan met veel moeite op.)
CLIMANDO

(op smekende toon)

Mita, waarom behandel je ons zo slecht? Wat hebben we je gedaan? Mita, ik hou
veel van je.
DE OUDE

En ik ook, ik hou van je.
MITA

En ik ook, ik hou veel van jullie.
CLIMANDO

En Apal ook, hij houdt van je.
DE OUDE

En de smerissen ook.
MITA

En ik ook, ik hou van Apal en de smerissen.
CLIMANDO

De smerissen?
MITA

Ja, de smerissen.
CLIMANDO

Maar wat zijn ze aan het doen, de smerissen?
MITA

Ze paraderen.
CLIMANDO

(tegen de Oude Fluitspeler)

U, gaat u eens kijken wat de smerissen doen.
DE OUDE

En wat geef je me dan?
CLIMANDO

Niets.
DE OUDE

Goed, tot ziens.
(Hij gaat af.)
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MITA

Ga je niet naar het park vandaag, de kinderen mee uitnemen?
CLIMANDO

Nee, vandaag geen feest.
MITA

Op die manier zul je nooit geld hebben.
CLIMANDO

Maar ik zal veel zon hebben en veel zand om taartjes te bakken, en veel boombladeren.
MITA

Maar je zult geen bloempot kunnen kopen.
CLIMANDO

Ik, waar ik van hou, zijn suikerklontjes. Zo wit en zo hard.
(De oude komt rennend op.)

DE OUDE

(hij praat heel vlug)

De smerissen komen voor jullie.
CLIMANDO

Voor ons?
DE OUDE

(wijst naar Climando)

Ze zoeken je, jou en Apal. Ze hebben gezegd dat jullie hier rustig moeten blijven tot
de chef komt.
CLIMANDO

Waarom?
MITA

Jij luistert nooit naar de smerissen.
CLIMANDO

Maar ik begrijp ze nooit.

Randstad 1-3

30

MITA

Nou, probeer het eens. Ik begrijp ze evenmin en als ik er een in de straat zie, neem
ik een andere. Bijvoorbeeld gisteren, ik was bezig papier van de straat op te rapen
toen ik, opeens, een appel zag, nou, en zonder een minuut te verliezen, heb ik die
opgegeten. Maar jij, geen kwestie van. Als jij een smeris ziet maakt je dat niet koud
en niet warm, alsof hij familie van je was.
CLIMANDO

Dat doe ik uit gewoonte.
MITA

Wat een gewoonte... geloof niet dat dat een verontschuldiging is.
DE OUDE

Inderdaad.
CLIMANDO

Maar ik, ik gedraag me goed.
DE OUDE

(neuriënde)

Ja, ja, goed.
(Op normale toon:)

En het smokkelen dat je doet, wat zegje daarvan?
CLIMANDO

Da's waar. Maar dat doe ik niet om u te plagen. Als ik u wilde plagen, zou ik
bijvoorbeeld water over u heen kunnen gooien, als u slaapt.
DE OUDE

Ja, ja, ik geef toe, dat zou vervelender zijn.
MITA

Maar, wat heb je dan voor lelijke dingen gedaan? Herinner je je.
CLIMANDO

(telt op zijn vingers)

De geschiedenis van de smerissen, die van het smokkelen met de Ouwe, die van...
(stilte)

Ik zie niets anders.
MITA

Doe eens moeite, ouwe jongen.
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CLIMANDO

Aha! Ik herinner me. Op een dag...
(Hij zwijgt. Stilte?)

MITA

Wat?
DE OUDE

Ga door, wat, wat?
MITA

Kom op, moed, Climando.
CLIMANDO

Welnu, op een dag...
(De twee anderen punctueren de woorden met knikkende hoofden.)

... maar dat heeft me veel verdriet gedaan.
MITA

Kom nou, daar moet je geen verdriet van hebben.
DE OUDE

Nu zul je er verdriet van hebben. Verdriet, jij?
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MITA

Wel, ja, dat zou hem verdriet kunnen doen.
DE OUDE

Geloof er niets van. Hij heeft geen reden. Houdt hij bijvoorbeeld van graan? Nee,
nou dan, hoe kan hij dan verdriet hebben?
MITA

Maar zeker zou hem dat verdriet kunnen doen. Maar, wie weet schrijft hij wel met
beide handen.
DE OUDE

Niemand. Absoluut niemand kan dat weten. Niet eens zijn eigen schoen. Dat is teveel
van ons gevraagd.
MITA

Het is dat u niet van Climando houdt.
DE OUDE

Zeker, veel.
MITA

Dus, wat besluiten we? Doet Climando u verdriet, of niet?
DE OUDE

Zeker, veel.
MITA

(tot Climando)

Climando, je doet ons veel verdriet.
CLIMANDO

(met tranen in de ogen)

En mij nog meer dan jullie.
DE OUDE

Waarom?
CLIMANDO

Ik ben het vergeten.
DE OUDE

Ben je het vergeten?
CLIMANDO

Ja, ik ben het vergeten. Gelooft u dat ik de dingen niet kan vergeten die me verdriet
doen?
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DE OUDE

Wel zeker.
MITA

Maar wij, wij wilden weten waarom de smerissen je zoeken.
CLIMANDO

Wie?
DE OUDE

Apal en jou.
CLIMANDO

Apal en mij?
DE OUDE

Ja.
MITA

Ja.
CLIMANDO

(roepend)

Apal, Apal!
APAL

Hum!
CLIMANDO

Apal, word wakker, je hebt je achttien uur geslapen.
APAL

Wat is er aan de hand?
CLIMANDO

De smerissen zoeken ons.
APAL

Waarom?
CLIMANDO

Ik weet niet. Weet jij het niet?
APAL

Ja.
CLIMANDO

Waarom?

Randstad 1-3

32

APAL

Voor de moord op de man met de biljetten.
MITA

Natuurlijk, ouwe jongen.
CLIMANDO

Maar, Apal, vanaf dat ogenblik hebben we niet meer warm geslapen.
APAL

Nee.
CLIMANDO

En bovendien, we hebben hem doodgemaakt zonder boosaardigheid.
DE OUDE

En waar staat dat allemaal geschreven?
MITA

Da's waar, het moet geschreven staan.
DE OUDE

En getekend door de grootste chef van het district.
CLIMANDO

Ik heb het hem niet gevraagd.
MITA

Hij heeft de tijd niet gehad.
DE OUDE

En wat geloof je nu? Dat het je als een gebraden kippetje in de bek zal vliegen?
CLIMANDO

Maar hij wilde zelfmoord plegen.
DE OUDE

Geschreven.
MITA

Ja, dat moet vast ook opgeschreven staan.
CLIMANDO

Ik kan zeggen dat ik het thuis heb gelaten.
DE OUDE

Denk niet dat het idioten zijn.
MITA

Nou... idioten. Ze hebben niets van idioten. Ze zeggen dat ze in wagens kunnen
stappen die vlugger gaan dan twee paarden die met losse teugels rennen.
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APAL

We hebben hem doodgemaakt.
CLIMANDO

Maar het was de eerste keer.
MITA

(tot de Oude)

Na hoeveel keer is het verkeerd?
DE OUDE

Eén keer is genoeg.
MITA

En twee?
DE OUDE

Ook.
MITA

En drie?
DE OUDE

Zover ben ik niet gekomen, ik ken alleen maar de twee eerste uit mijn hoofd.
CLIMANDO

(tot Apal)

Apal, wij, wij zijn goed, wij willen geen oorlog gaan maken.
APAL

Misschien.
CLIMANDO

Wij lopen ook niet op het gras.
APAL

Aha!
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CLIMANDO

Wij nemen bovendien de kinderen hun snoepgoed niet af.
APAL

Dat dient nergens toe.
CLIMANDO

En jij, toen ik pijn in m'n buik had, heb je niet geslapen om me te verzorgen.
APAL

Volkomen onbelangrijk.
CLIMANDO

Wat doen we dan, Apal?
APAL

Slapen.
(Apal gaat liggen. Lange pauze.)

CLIMANDO

Val niet in slaap, ouwe jongen, ze komen voor ons.
APAL

Ze zullen ons heus wel wakker maken.
CLIMANDO

(tot de Oude)

Wat hebben ze je gezegd, de smerissen?
DE OUDE

Dat heb ik je al verteld.
CLIMANDO

Ja, maar ik ben het vergeten.
MITA

(neuriënd)

Ik dacht dat ik de enige was die vergat.
CLIMANDO

Het zal wel besmettelijk zijn.
MITA

Nou, maak dan een knoop in je zakdoek.
CLIMANDO
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Is het dan niet besmettelijk?
MITA

Ik herinner me niet of het niet besmettelijk is of dat het in staat stelt niet te vergeten.
CLIMANDO

Ze hebben mij dat soort dingen nooit geleerd.
MITA

Natuurlijk; het enige dat ze jou geleerd hebben is op een bakfiets te rijden.
CLIMANDO

Da's een beroep. De hele wereld zegt dat een beroep het beste is, wat er is.
MITA

Het beste is, veel geld te hebben.
CLIMANDO

Het is nog beter van tak tot tak te kunnen vliegen zonder ooit te vallen.
MITA

Het is nog veel beter duizend vliegtuigen te hebben.
CLIMANDO

Het beste is om vijfenveertig uur lang onder water te kunnen zwemmen zonder aan
de oppervlakte te komen.
MITA

Het is veel beter duizend onderzeeboten te hebben.
CLIMANDO

Het beste is de hele dag te zingen bovenin een boom.
MITA

Het is veel beter duizend grammofoonplaten te hebben.
CLIMANDO

Dat zeg je allemaal omdat het je niet bevalt dat ik het beroep van bakfietsbestuurder
geleerd heb.
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DE OUDE

(teder)

Bakfietsbestuurder! Wat is dat mooi. Het is mooier dan fluitspelen.
MITA

De bakfiets is completer dan de fluit omdat je er ook je voeten bij nodig hebt.
DE OUDE

Ik, als ik geld zal hebben, koop ik een bakfiets en dan neem ik de kinderen in het
park mee en ik zal ze over het hoofd aaien.
CLIMANDO

Enu zult ze hun snoepgoed afnemen. Alsof ik er bij was.
DE OUDE

Je zoekt me nog steeds. Zie je wel?
MITA

Ja, Climando; je zoekt hem werkelijk. Vraag hem onmiddellijk om vergiffenis.
DE OUDE

(heel tevreden)

Zo is het, zo is het, laat hem om vergiffenis vragen.
MITA

Kom, Climando, vraag hem vergiffenis.
CLIMANDO

Vergeef me...
(Heel zacht voegt hij er aan toe)

Maar niet heus.
DE OUDE

Wat heb je gezegd?
CLIMANDO

Wel, vergeef me...
(Na een heel korte pauze, voegt hij er aan toe)

Maar niet heus.
DE OUDE

Wat zeg je?
CLIMANDO
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Wat wilt u dat ik zeg? Vergeef me...
(Pauze)

Maar niet heus.
DE OUDE

(de ogen wijdopengesperd)

Maar niet heus?
MITA

Ja, hij heeft gezegd ‘maar niet heus’.
CLIMANDO

Twee tegen één kunnen jullie wel.
MITA

Da's waar, wij zijn twee.
DE OUDE

Maar hij telt voor een, dus, maar één minder.
MITA

Hij zou wel tien minder kunnen zijn.
DE OUDE

Als hij tien minder was zou ik hem zand geven.
MITA

En ik een tak.
CLIMANDO

Eén minder is ook belangrijk. Sato bijvoorbeeld werd op een dag verliefd op een
vlinder die ik in zijn zak had
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gestopt, en omdat hij niet wist hoe hij zijn liefde kon verklaren, is hij op een stoel
geklommen en ging zingen dat de liefde naar perziken smaakte, totdat de vlinder
begreep dat omdat het zou vriezen, de rivier zou overstromen en dat ze beter kon
vliegen naar het zieken-paviljoen waar de aardappelen bewaard worden en een
sombere atmosfeer hangt. Maar op de aardappelen, die niet gewend zijn in een
sombere atmosfeer te leven, zijn blauwe vlaggen gegroeid. Met de blauwe vlaggen
hebben ze in de stad rode zonnebloemen gemaakt. En met de rode zonnebloemen
groene klaprozen. En met de groene klaprozen nachtegalen.
(Hij spreekt heftig.)

En met de nachtegalen gloeilampen, en met de gloeilampen schoenen, en met de
schoenen veren en met de veren kerkdienaren, en met de kerkdienaren broches, en
met de broches...
DE OUDE

(valt hem in de rede)

Ja, ja, met je eens, maar de smerissen zijn aan de overkant en kunnen van het ene
ogenblik op het andere hier zijn om je mee naar de gevangenis te nemen. Ze wachten
alleen maar op hun chef.
CLIMANDO

De chef?
DE OUDE

Ja.
CLIMANDO

Wat ben ik belangrijk!
DE OUDE

Minder dan ik.
CLIMANDO

Maar u bent ouder.
MITA

(wijst naar rechts)

Kijk, er komt er al een aan.
CLIMANDO

Is het de chef?
DE OUDE

Nee.
CLIMANDO
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Waarom komt hij dan?
DE OUDE

Hij zal zich met jullie bezighouden totdat de chef komt.
CLIMANDO

De chefs laten me koud.
MITA

Ja, ze kunnen alleen maar verklikken.
CLIMANDO

Waarom?
MITA

Omdat ze door hun vrouwen thuis geslagen worden.
CLIMANDO

Ach! Wat zijn ze slecht.
(De agent komt op.)
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DE AGENT

Karakatsjitsjo, karakotsjotsjitsji, tsjoetsja, karakatsji.
MITA

(tegen de Oude)

Wat heeft hij gezegd?
DE OUDE

Iets van tsja, tsjee, tsjoo.
MITA

Wa's dat vreemd.
DE OUDE

't Is onbegrijpelijk.
(De agent, woedend, richt zich tot Mita en de Oude Fluitspeler.)

DE AGENT

Karakatsjitsjo, karakatsjotsja, tsj, tsjoe, tsja, karakatsji.
(Mita en de Oude scheiden zich van hun vrienden, enigszins verschrikt.)

DE OUDE

Hij wil ons slaan.
MITA

Dat kan hij vast.
DE OUDE

O! hij is niet erg groot.
MITA

Maar hij zal wel goed kunnen spugen.
DE OUDE

Ach!
(De verontwaardigde agent richt zich nog eens tot hen en krijgt hen eindelijk van het toneel
af.)

DE AGENT

Karakatsjitsjo, karakatsjitsjo, tsji, tsju, tsja, karakatsji.
(Dan richt hij zich tot Apal, die hij wakker maakt. Daarop maakt hij op hartelijke toon verwijten tegen
Climando en Apal.)
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Lameli, la meloe, li, la, lamela salemi, simi, la meli.
(De agent gaat af en komt onmiddellijk terug met een hangmat waarin hij zich uitstrekt. Hij haalt een
boek te voorschijn en leest.)

CLIMANDO

(tegen Apal)

Wat gebeurt er?
APAL

We hebben gedood.
CLIMANDO

Wat ga jij doen?
APAL

Slapen totdat ze me weghalen.
CLIMANDO

Slapen, nu? En als de smeris je slaat op het ogenblik dat je daarop het minst verdacht
bent?
APAL

Dan voel ik het minder.
CLIMANDO

Ik vind dat je nu niet zou moeten slapen. Om wat te doen?
APAL

Om niet te hoeven praten... om niet te horen praten.
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CLIMANDO

Praat ik soms slecht? Wil je dat ik je verzen zeg die ze mij geleerd hebben toen ik
klein was...? Je zegt me nooit ergens over te praten. Ik weet niet wat jou bevalt. Zeg
me ergens over te praten wat je bevalt, Apal, ik kan heel goed praten over kippen en
trappen, en sprinkhanen, en bakfietsen, en ooievaars, en vissen en maaltijden. Zeg
eens, Apal, waarover wil je dat ik met je praat?
APAL

Nergens over.
CLIMANDO

Dat komt omdat je kwaad op me bent.
APAL

Nee.
CLIMANDO

Ja! Ik weet wel dat je liever praat met de oude die meer ervaring heeft en kan
fluitspelen.
APAL

Nee.
CLIMANDO

Dan ben je moe.
APAL

Daar weet ik niets van.
CLIMANDO

Welnu, je moet het weten, het is niet zomaar wat. Ach! Ik weet het: je slaapt altijd
omdat je slaap hebt.
APAL

Ja.
CLIMANDO

Waarom zei je dat dan niet?
APAL

Ik wist het niet.
CLIMANDO

(spreekt langzaam, overvloedig)

En als je het eerst niet wist, hoe kun je er dan nu rekening mee houden? Dat is
onbegrijpelijk. Er moet orde zijn. Men denkt eerst aan wat men doen moet, dan
probeert men te doen wat men gedacht heeft. Als men dat niet kan doen, houdt men
op met proberen, en dus doe je het dan niet. Maar als men kan proberen, dan doet

Randstad 1-3

men alles wat mogelijk is om het te doen, om de poging bijna ten uitvoer te brengen,
maar als men alles wat mogelijk is doet om de poging bijna ten uitvoer te brengen
en als men het probleem niet kan oplossen, is de zaak rond, maar als men het kan,
dan doet men wat men zou moeten doen zonder omwegen, zonder te denken aan
pogingen noch aan mogelijkheden omdat één ding zeker kan zijn. Maar voor het
geval dat men probeert te denken, blijft de poging vergeefs. Enfin, wat ik je zeg is
dat er een orde moet zijn, weten waarom men heeft gezegd wat men heeft gezegd,
wat men gaat doen en wat men zal doen. Dat is
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het systeem dat ik toepas met de Oude Fluitspeler en daarom win ik altijd. Hij zegt
dat ik smokkel. Ik, smokkelen! Dat is toch onwaar?
APAL

Dat moet onwaar zijn.
(Apal valt in slaap.)

CLIMANDO

Dat is mijn devies: ‘Weten wat men heeft kunnen doen en wat men niet heeft gedaan’.
Alles, alles volmaakt in orde. Het is niet voor niets dat wij mensen zijn die denken.
Daarom begrijp ik niet waarom jij je niet herinnert wat je nu zou gaan doen noch
wat je gisteren gedaan hebt. Dat komt allemaal door een gebrek aan orde. Een
verdomd gebrek aan orde. Men moet een orde hebben, een rechte weg, rationeel,
men moet het juiste gedrag weten te vinden. Apal, slaap niet in!
APAL

Ik zal een poging doen.
CLIMANDO

Ik zal verdergaan. Je zult het met een voorbeeld beter begrijpen. Een man droeg een
kruik wijn, en een oud vrouwtje dat aan de deur van een huis zat van een andere man
in hetzelfde dorp zei tegen hem... - luister goed naar dit detail dat je de sleutel
verschaft - ‘Waarom draag je een kruik wijn terwijl je vier olifanten had kunnen
kopen?’ En de man antwoordde haar: ‘Ik heb geen vier olifanten gekocht omdat men
ze nog niet heeft uitgevonden...’ Begrijp je? Apal, slaap niet in. Wat is er met je aan
de hand?
APAL

Ik heb slaap.
CLIMANDO

Als je in slaap valt, verveel ik me. En als ik me verveel doet me dat verdriet.
APAL

Dan zal ik een poging doen om niet in slaap te vallen.
CLIMANDO

(waardig)

Doe het niet voor mij.
APAL

Goed.
(Apal slaapt in.)

CLIMANDO
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Ik heb het je alleen maar gezegd om te zien wat je zou gaan zeggen.
APAL

(richt zich op)

Aha!
CLIMANDO

Geloof je niet dat we ons zullen vervelen in de gevangenis?
APAL

Ik heb er niet aan gedacht.
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CLIMANDO

En wat zullen we zien?
APAL

We zullen zien dat ze ons spoedig gaan doodmaken.
CLIMANDO

Maken ze ons spoedig dood?
APAL

Ja.
CLIMANDO

Vanwege de man met de biljetten, nietwaar?
APAL

Ja.
CLIMANDO

Zullen ze ons vergiffenis laten vragen?
APAL

Ik weet niet.
CLIMANDO

En is het wel zeker dat ze ons zullen doodmaken?
APAL

Ja.
CLIMANDO

Dan, ga ik maar liever.
(Climando stapt op de bakfiets om te vluchten.)

DE AGENT

(op berispende toon)

Karakatsjitsjo, karakotsjotsjo, tsja, tsje, tsji, karakatsji.
(Climando stapt van de bakfiets af en gaat weer naast Apal zitten.)

CLIMANDO

Dus, het is waar dat ze ons gaan doodmaken?
APAL

Ja.
CLIMANDO
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Allebei?
APAL

Ja.
CLIMANDO

Is één niet genoeg?
APAL

Nee.
CLIMANDO

Maar wij, wij hebben er maar één gedood.
APAL

Ja.
(Pauze)

CLIMANDO

Nou, als je maar niet denkt dat het me heel erg bevalt nu doodgemaakt te worden.
APAL

Komt op hetzelfde neer.
CLIMANDO

Ga nou gauw! Juist nu! Nu ik er het minst op verdacht kon zijn.
(Stilte)

En jij, wat denk jij er van?
APAL

Waarvan?
CLIMANDO

Dat ze ons doodmaken.
APAL

Niet veel zaaks
CLIMANDO

Apal, het spijt me voor jou.
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APAL

Dank je.
CLIMANDO

Goed, geloof niet dat ik er persoonlijk veel spijt van heb; wat het vervelende is, dat
het zo, opeens, komt. Het spijt me veel meer voor jou, Apal.
APAL

Ach! maak je geen zorgen.
CLIMANDO

Wat wil je dat ik voor je doe?
APAL

Laat me slapen.
CLIMANDO

Zul je niet bang zijn?
APAL

Nee.
CLIMANDO

Goed, tot ziens, rust maar uit.
(Climando loopt een paar keer om de agent heen en probeert de titel van het boek te lezen.
Apal slaapt. Mita komt op, kruipend op handen en voeten. Zonder twijfel is ze bang dat de
agent haar ziet.)

MITA

PsSSt!
CLIMANDO

Mita.
(Mita komt dichter bij Climando.)

Verberg je, zodat de smeris je niet ziet.
MITA

Hij kan me niet zien, hij is aan het lezen.
CLIMANDO

Ja, maar hij leest heel vlug.
MITA

Ik lees vlugger dan hij.
CLIMANDO

Goed, maar let wel op.
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MITA

Wat gaan ze met jullie doen?
(Mita komt nader, het hoofd omlaag, ineengedrongen op de grond.)

CLIMANDO

Ze gaan ons meenemen naar de gevangenis en daarna gaan ze ons doodmaken.
MITA

(verschrikt)

Jullie doodmaken?
CLIMANDO

Ben je weer bijgelovig?
MITA

Nee, Climando.
(pauze)

Dus je zou iets moeten vinden om je uit de gevangenis te redden.
CLIMANDO

Da's heel moeilijk.
MITA

Wat een vervelende dingen weer.
CLIMANDO

(opgewekt)

Ik heb hele lange benen, ik zal kunnen rennen.
MITA

En zij, zij weten het niet dat je lange benen hebt?
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CLIMANDO

Ik zal het ze zeggen.
MITA

En als ze je te pakken krijgen?
CLIMANDO

Daar had ik niet aan gedacht. Het is beter dat ik ze verhaaltjes vertel.
MITA

Ja, ja, jij kent hele aardige vertelsels.
CLIMANDO

Ja, zo is het, als ze me pakken, vertel ik ze een verhaal.
MITA

(geestdriftig)

Die van de ezel die naar Texas ging en met zijn oren een V maakte, die vertel je heel
goed.
CLIMANDO

Nee, nee, die niet, ze zullen denken dat het politiek is.
MITA

(herinnert zich)

Goed, dan het verhaal van het paard dat verliefd werd op een telescoop en dacht dat
het een schaap was.
CLIMANDO

Dat verhaal zal ze ook niet bevallen, ze zullen zeggen dat ze het niet begrijpen en
dan zullen ze me levend willen verbranden.
MITA

Ja, ja, dat is het vervelende als je een verhaal vertelt dat de mensen niet begrijpen.
CLIMANDO

Welke denk je dat ik zou moeten vertellen?
MITA

Vertel ze dat je van me houdt.
CLIMANDO

O ja! Wat is die mooi!... Maar daarvoor moet je bij me zijn, zodat als ik zeg: ‘Ik houd
van haar witte knieën, zo glad en groot’, ik je rokken kan optillen en ze hun laten
zien. En dat, als ik zeggen zal: ‘Ze heeft een kleine zachte en blonde snor waar ik
veel van hou’, ik ze die kan laten zien. En als ik zal zeggen dat je ogen zo groen zijn
en zo mooi als de bakfiets voordat die heel lelijk werd, en je haren zo blond als goed
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brood, heb ik er behoefte aan dat je er bént, en dat we elkaar zien en dat ze ons zien.
En als ik ze zal zeggen...
(Hij nadert Mita.)

dat ik je kus...
DE AGENT

(onderbreekt hen)

Karakatsjitsjipiripipipipi.
(De agent, terwijl hij spreekt, licht zijn hoofd niet van zijn boek op.)

CLIMANDO

Wat heeft hij gezegd?
MITA

Karakatsjitsja paripipipi.
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CLIMANDO

Nee, nee, hij heeft gezegd karatsjitsjo piripipipee.
MITA

Hou nu niet het tegenovergestelde vol.
CLIMANDO

Ik hou het tegenovergestelde niet vol. Ik heb gehoord karakatsjitsjee piripipipee.
MITA

Wat ben je toch steeds in de contramine en wat heb je toch een manie om te redeneren.
DE AGENT

Karakatsjitsji, piripipipi.
(Climando gaat verlegen naar de agent toe.)

CLIMANDO

Hebt u gezegd karakatsjitsjee piripipipee of karakatsjitsja paripipipi?
(De agent klakt vier keer met de tong en luistert niet naar Climando. Climando, om zich van
de goede diensten van de agent te verzekeren, haalt uit de kist op de bakfiets een aantal dingen
die hij hem nederig aanbiedt: een engelse sleutel, een kartonnen doos, twee glazen buisjes,
een roestige nachtspiegel, kalenderblaadjes, een conserveblikje. De agent duwt hem met de
achterkant van zijn hand opzij, zonder één ogenblik op te houden met lezen.)

CLIMANDO

(tot Mita)

Hij heeft vast en zeker gezien dat jij bij me bent. Verberg je goed, vooral de onderkant
van je rokken. Ik zal, om je te verbergen, gaan wandelen.
(Climando wandelt.)

CLIMANDO

De plichten van de bakfietsbestuurder...
(Climando neemt de zangerige stem van een reciterende leerling aan.)

zijn... bepalingen... verloop... betrekkingen met de vrijgezellen...
(Hij richt zich tot Mita)

Ik kan zo niet doorgaan want hij zal merken dat ik het niet weet.
MITA

Zeg dan een paar keer geen nieuws.
CLIMANDO

Randstad 1-3

(wandelend)

Geen nieuws, geen nieuws, geen nieuws.
(Climando blijft rondlopen, herhalende: ‘geen nieuws’.)

MITA

(fluistert hem toe)

Luister, Climando, verander van toon, hij zal merken dat je telkens hetzelfde zegt.
CLIMANDO

(verandert telkens van toon)

Geen nieuws, geen nieuws.
(Climando herhaalt het verschillende malen.)
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Zeg, dat vermoeit me.
MITA

Maar je zou je nu niet moeten vermoeien.
CLIMANDO

o Maar ik ga binnenkort dood.
MITA

En denk je soms dat dat je het recht geeft je te gedragen zoals het je goeddunkt?
CLIMANDO

Dat zou er nog aan moeten ontbreken.
MITA

En ik zegje van nee. Ik ga ook dood, en Apal, en de Oude Fluitspeler, en daarom
doen we toch niet wat we maar willen.
CLIMANDO

Kijk dat eens aan.
MITA

En had je soms per toeval gedacht dat dat je het recht geeft de datum te weten?
CLIMANDO

(verschrikt)

Ik weet niet.
MITA

Het is alleen maar een dienst die men je heeft bewezen.
CLIMANDO

Daar gaf ik me geen rekenschap van.
MITA

En dan ga je zonder pijn dood, zonder iets, zoals bijna iedereen dood gaat.
CLIMANDO

Maar om me dood te maken, moeten ze me pijn doen.
MITA

Niet veel. Het is wel waar dat ze je pijn gaan doen, maar in de tijd dat je pijn hebt,
zal je al dood zijn.
CLIMANDO

Heel goed!
MITA

Formidabel.
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CLIMANDO

En daarna?
MITA

Daarna, ga je naar de hemel.
CLIMANDO

(teder)

Als die bestaat... zal ik naar de hemel gaan met de schapen, en de trams, en met de
ezeltjes die een V maken met hun oren, en met de mannen die bakfietsen besturen,
en met de kinderen van het park, en met de ouwe mannen die fluit en viool spelen,
en met de bladeren van de bomen.
MITA

(onderbreekt hem)

Ik ook, ik ga ook.
CLIMANDO

Ja, en Apal.
MITA

Apal? Apal, nee. Hij weet teveel dingen.
CLIMANDO

Maar hij is goed. En hij slaapt de hele dag zodat niemand er rekening mee houdt dat
hij zoveel dingen weet.
MITA

Maar in de hemel kan hij niet slapen. Dat zou wat moois zijn! Weet wel dat hij de
plaats van een ander zal innemen.
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CLIMANDO

Luister, Mita. En waar kunnen we plassen in de hemel?
MITA

In de hemel wordt niet geplast.
CLIMANDO

Dat vind ik spijtig.
MITA

Je zult er wel aan wennen.
CLIMANDO

(in vervoering geraakt)

Mita, wat ben je toch intelligent, jij weet alles.
MITA

Natuurlijk.
CLIMANDO

En wat moet ik zonder jou in de hemel doen?
MITA

Maak je geen zorg, je zult het er niet slecht hebben. Voor mij is het veel erger; ik zal
je mooie laarzen niet meer kunnen zien.
CLIMANDO

Als je dat wilt, Mita, laat ik jou mijn plaats innemen en dan maken ze jou dood in
plaats van mij.
MITA

Wat denk je wel? Dat de smerissen idioten zijn en het niet zullen merken?
CLIMANDO

Het is heel eenvoudig, je doet mijn kleren aan en als ze gaan zeggen: ‘Climando, we
gaan je doodmaken’, dan zeg je: ‘Climando, present.’
MITA

Ik zou moeten zeggen: ‘Mita, present.’
CLIMANDO

Nee, natuurlijk niet, dan zouden ze het merken.

MITA

Maar ik kan niet liegen. Want als je naar de hemel wilt gaan moet je niet liegen.
CLIMANDO

We zouden bijna een mooie vergissing gemaakt hebben!
MITA
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Geef je je er wel rekenschap van dat ik op alle details moet letten?
CLIMANDO

Ja.
MITA

Als ik me er geen rekenschap van had gegeven, zou ik binnen niet al te lange tijd in
de hel zijn terechtgekomen.
CLIMANDO

(vol afschuw)

Zeg dat woord niet. Als ik het zou herhalen was ik de oorzaak van een heel groot
ongeluk voor mij.
MITA

Het is dat woord niet, het is broodkorst. Was je dat al vergeten?
CLIMANDO

Ja.
MITA

Je weet toch dat ik het een paar maal zeg aan het eind van
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de maand, om in te halen, dat jij het niet wilt zeggen.
CLIMANDO

Heb je het deze maand al gezegd?
MITA

Nee.
CLIMANDO

Nou, je bent al bezig het te zeggen.
MITA

Broodkorst, broodkorst, broodkorst: drie keer is genoeg.
CLIMANDO

Kom het maar eens te weten. Ik heb tegen iemand horen zeggen dat je kopjes op het
hoofd moet dragen om de aantrekkingskracht te overwinnen.
MITA

Ja, dat is een aanduiding, maar ik houd vol je te zeggen dat drie keer genoeg is.
CLIMANDO

Jij hebt altijd gelijk.
MITA

Omdat jij nooit weet te redeneren.
CLIMANDO

Ja, da's waar. Zeg eens, wat ga je doen als ik dood ben?
MITA

Je niet meer opzoeken.
CLIMANDO

Ik wil dat je rouw voor me draagt. Helemaal in het zwart, en ook met een zwarte
band om je mouw.
MITA

Nee, rouw maakt me altijd aan het lachen.
CLIMANDO

Wat ben je toch moedig! Veel moediger dan de legioensoldaten die lak hebben aan
de dood. Jij hebt zelfs lak aan de rouw.
MITA

Als je wilt, wat ik kan doen, is altijd garnalen eten.
CLIMANDO

Je zou toch liever een sardientje eten dan altijd maar garnalen.
MITA

Je hebt altijd kritiek op me omdat ik zo weinig eet.
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CLIMANDO

Nee, Mita, ik wil voor je doen wat je maar wilt... vooral als ik reken dat ik binnenkort
gelukkig zal zijn in de hemel met de schapen en de ezeltjes.
MITA

Ik wil voor jou ook veel doen.
CLIMANDO

Dan zal het beter zijn maar niets te doen, en dan zullen we ook geen verdriet hoeven
te hebben.
MITA

Wat beminnen we elkaar! Wat begrijpen we elkaar!
CLIMANDO

(verliefd)

Ja.
(De Oude Fluitspeler komt op, het hoofd gebogen om niet gezien te worden.)

DE OUDE

De chef is aangekomen, hij is daar, heel dichtbij.
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MITA

Zeg het dan tegen Apal, zodat hij het weet.
CLIMANDO

Apal houdt meer van slapen.
DE OUDE

Ze zeggen dat ze jullie gaan doodmaken, ik verheug me er op.
MITA

Ik ook.
CLIMANDO

En ik.
DE OUDE

Maar jij zou je er niet op moeten verheugen. Denk eens even aan hoe grappig het
voor jou gaat worden!
CLIMANDO

U zou niet tevreden moeten zijn. Voor u zal het ook wel niet zo grappig zijn, denk
ik.
DE OUDE

Ik, ik ben tevreden omdat wij dan niet meer zullen redeneren en dat jij dan niet meer
zult winnen.
MITA

Dat is een belangrijke reden.
CLIMANDO

En is dat alles?
MITA

Kom, zegt u toch de waarheid, schaamt u niet, zeg dat u eigenlijk van hem houdt.
DE OUDE

(vol schaamte)

Maar, een heel klein beetje maar, een heel klein beetje. Zoveel.
(Hij laat zijn nagel zien.)

MITA

(tot Climando)

En jij?
CLIMANDO
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Ook zoveel.
DE OUDE

Als je wilt, laat ik je de fluit zodat je met muziek kunt doodgaan.
(Hij geeft hem de fluit.)

CLIMANDO

(neemt hem aan)

Goed.
DE OUDE

Zul je daar geen afkeer van hebben?
CLIMANDO

Nee, want daar draag ik laarzen voor.
DE OUDE

Maar daarvoor moet je een bontmantel hebben.
CLIMANDO

Maar daarvoor heb ik twee tangen.
DE OUDE

Maar daarvoor heb je twee bloemkolen nodig.
CLIMANDO

Maar daarvoor heb ik drie tandenstokers.
DE OUDE

Maar daarvoor heb je drie regenjassen nodig.
CLIMANDO

Maar daarvoor heb ik vier schrijfmachines.
DE OUDE

Maar daarvoor heb je vier katoenen pyjama's nodig.
CLIMANDO

Maar daarvoor heb ik vijf sokken.
(Alle voorafgaande replieken overlappen elkaar.)
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DE OUDE

Maar daarvoor heb je tien struisvogels nodig.
CLIMANDO

(tot Mita)

Zeg hem dat ik geen vijf sokken kan hebben want sokken komen per paar.
MITA

(in het oor van de Oude)

Zegt u hem dat dat onjuist is, hij kan geen vijf paar sokken hebben, want sokken
komen per paar.
DE OUDE

(heel tevreden)

Da's onjuist, da's onjuist, da's onjuist. Je kunt geen vijf sokken hebben want sokken
komen per paar, ik heb gewonnen.
CLIMANDO

U hebt gesmokkeld.
DE OUDE

Nee.
(De chef komt op.)

DE AGENT

(salueert zijn superieur)

Kara.
(De twee praten onderling.)

CLIMANDO

Apal, sta op, zij komen voor ons.
APAL

Kom er aan.
CLIMANDO

Omdat ze me gaan doodmaken, Mita, bied ik je mijn laarzen aan.
(Climando trekt zijn laarzen uit en blijft blootvoets staan. Hij geeft ze aan Mita.)
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MITA

(past ze aan)

Jammer dat er gaten in zitten.
CLIMANDO

(richt zich tot de Oude)

En aan u laat ik de bakfiets.
DE OUDE

(geestdriftig)

De bakfiets! Zal ik de kinderen kunnen aanhalen?
CLIMANDO

Ja.
DE OUDE

En laat je me ook de belletjes?
CLIMANDO

Ja.
DE OUDE

En de kalenderblaadjes?
CLIMANDO

Ja.
DE OUDE

En de nachtspiegel?
CLIMANDO

Ja.
DE OUDE

En de tang?
CLIMANDO

Ja.
DE OUDE

En het ijzerdraad?
CLIMANDO

Ja. Maar vraagt u me niet meer, want u zou een schildpad worden.
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DE OUDE

Da's waar.
MITA

(tot Apal)

Jou gaan ze ook doodmaken, hè?
APAL

Schijnt zo.
MITA

Geef me je jasje, kom.
APAL

Mijn jasje?
MITA

Ja.
APAL

Dan krijg ik het koud. Het is winter.
MITA

Ach, er blijft je zo weinig tijd om te leven.
APAL

Goed.
(Hij doet zijn jasje uit en geeft het aan Mita. De agenten houden op te praten. De agent richt zich tot
Mita en de Oude, en scheidt hen van hun vrienden, schreeuwende:)

DE OUDE

Karakatsjitsjo piripipipi.
(De chef doet Apal en Climando de handboeien om. Apal, zonder jasje, rilt van de kou, Climando
gaat van de ene voet op de andere staan om zijn voeten te warmen. De Oude Fluitspeler kijkt naar
de bakfiets. Mita kijkt naar de laarzen en het jasje.)

DE AGENT

Atara!
(De agent duwt Apal en Climando zodat ze gaan lopen. De chef en de agent ieder aan een kant. Zij
gaan alle vier af. Blijven achter Mita en de Oude. Mita doet het jasje van Apal aan en de laarzen van
Climando. De Oude Fluitspeler klimt, met de hulp van Mita, in de kist van de bakfiets, Mita stuurt.
De Oude speelt met de belletjes. De bakfiets gaat dwars over het toneel en af.)

DOEK
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Ann Morrissett
Dialoog met Arrabal
Vertaling Simon Vinkenoog
Het hiernavolgende herinner ik mij van een gesprek, dat een avond in het Frans
plaatsvond, gedurende vijf of zes uur, met de jonge Spaanse dichter-toneelschrijver
Arrabal. Een kleine, bebrilde jongeman met een ringbaard verscheen bij de deur
van het Limelight Café. Ik herkende hem als degeen, die ik zou ontmoeten, en gaf
hem een teken. Hij kwam naar mijn tafel en ging zitten, hij glimlachte en vertoonde
een gat tussen zijn voortanden.
IK

Drinkt u iets - koffie, thee? De cafés hier schenken geen sterke drank.
A

Dat weet ik.
(Wijst naar mijn kop)

Wat is dat?
IK

Consommé.
A

Dan neem ik consommé.
(In moeizaam Engels tot de serveuse)

Ik zou soep willen hebben.
IK

Wij zeggen ook consommé.
A

Oja? Consommé?
(De serveuse brengt consommé.)

A

(In het Engels)

U wordt zeer beDANKT.
IK

U studeert Engels aan de Columbia Universiteit?
A

Ja. Maar ze zullen me wegjagen.
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IK

Waarom?
A

Ze verafschuwen mij.
IK

Waarom?
A

Iedereen verafschuwt me - de studenten, de professoren, de
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Ford Foundation, iedereen. Ze zeggen dat ik lijd aan vervolgingswaanzin.
IK

Hebt u hier helemaal geen vrienden?
A

Geen enkele. Alleen vijanden. Maar ik houd slaven.
IK

Slaven?
A

Ja slaven. Ik doe ze handboeien om - u weet wat dat is, handboeien? - Ik laat ze
handboeien dragen. In het restaurant proberen zij te eten en de mensen worden heel
kwaad.
IK

Kwaad?
A

Op mij omdat ik ze handboeien laat dragen en ze kunnen niet eten. Hebt u geen
handboeien?
IK

Nee.
A

Heel jammer.
IK

Wat laat u ze nog meer doen?
A

Allerlei dingen. Als ik met hen in de ondergrondse ben vraag ik mensen ‘Bent u een
communist?’ Ze zeggen Nee, en ik zeg dat dat heel jammer is omdat ik een communist
ben. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in politiek maar dat zeg ik. Mijn slaven
lachen en lachen. En ik laat ze de trappen op en af rennen, op en af, op en af.
Systematisch.
(Dat zeg ik graag. Systematisch.)

Totdat ze me smeken op te houden.
IK

Genieten zij ervan?
A

Nee, ze verafschuwen het.
IK

Geniet u ervan?
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A

Nee.
IK

Waarom doet u het?
A

Het geeft me de indruk dat ik leef.
IK

Houdt u van uw slaven?
A

Nee, maar ze zijn veel intelligenter dan ik.
IK

Ontmoet u ze vaak?
A

Bijna iedere dag.
IK

Als u niet van hen houdt, waarom ontmoet u ze dan zo vaak?
A

Ik zei u: het geeft me de indruk dat ik leef.
IK

Alleen dingen waarvan u niet houdt geven u de indruk dat u leeft?
A

Ja.
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IK

Hoe oud bent u?
A

Negenentwintig. U?
IK

Zesendertig. Bent u getrouwd?
A

Ja.
IK

Hebt u kinderen?
A

Nooit!
IK

Waarom nooit?
A

Ik ben kuis. Ik moet kuis blijven.
(Bij mij thuis.)

A

(Ontkurkt een wijnfles)

Dat is heel opwindend!
IK

Is alles erotisch voor u?
A

Natuurlijk. Als het niet erotisch is, is het niet interessant.
IK

Als iets u interesseert, betekent dat dan niet dat u ervan houdt?
A

Nee! Ik verafschuw alles. Uitgezonderd mijzelf.
IK

Hebt u ooit plezier van een van die dingen die u verafschuwt?
A

Nooit!
IK
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Verafschuwt u nooit uzelf?
A

Soms... Houdt u van de Marquis de Sade?
IK

Niet zo veel.
A

Heel jammer. Toen ik een kind was was ik heel stout. Mijn moeder strafte me door
riemen heel strak om mijn dijen te binden. Dat maakte me heel opgewonden. Ze
werd kwaad toen ik een erectie kreeg. Ze leerde me te masturberen. Masturbeert u?
IK

Ik verkies andere mensen.
A

Nooit! Dat is vulgair - dat doet iedereen. Ik voorzie volkomen in eigen behoeften.
Ik en mijn vingers. Ik masturbeer eenmaal per dag, iedere dag. Als ik het vergeet
maak ik mijzelf wakker 's nachts. Het zou mijn einde zijn als ik dat niet deed. Wanneer
bedreef u voor het laatst liefde?
IK

Ongeveer twee maanden geleden.
A

Met een man?
IK

Zelfs met een Fransman.
A

Welke Fransman?
IK

...
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A

Oja? Ik dacht dat hij een heel serieuze man was. In Parijs lijkt hij heel serieus.
IK

Hij is serieus. Heel intelligent. Gelooft u niet dat een serieus iemand liefde kan
bedrijven?
A

Misschien. Heeft hij een groot geslacht?
IK

Ja.
A

Dat zou ik niet gedacht hebben. Hm. Het mijne is heel klein.
IK

Dat had ik wel gedacht. U hebt kleine vingers.
A

Ja.
(Hij kijkt ernaar.)

Hebt u echte borsten?
IK

Ja.
A

Laat me eens voelen.
IK

Waarom?
A

Om te zien of ze echt zijn.
IK

Ik houd er niet van gebruikt te worden. Het kan me niet schelen of u gelooft dat ze
echt zijn of niet.
A

Hebt u hier geen handboeien?
IK

Nee.
A

Een touw?
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Nee. Waarom?
A

Ik zou u aan het bed kunnen vastbinden, of u zou mij aan het bed kunnen vastbinden.
Ik bind mijn slaven aan het bed. Daar houden ze van. Ze smeken me hen te doden,
maar dat doe ik niet.
IK

Zijn al uw stukken zo? Ik heb er maar twee gelezen.
A

Misschien. Maar ik schreef ze niet; mijn slaven in Parijs schreven ze. Houdt u er niet
van aan het bed vastgebonden te worden? Mijn moeder bond me altijd aan het bed
vast om me te straffen.
IK

Wat voor vrouw was uw moeder?
A

Zeer godsdienstig. Zeer. Maar nu is ze krankzinnig. Ze ging bovenop me liggen als
ik aan het bed was vastgebonden. Ze schrijft me voortdurend sinds ik Madrid verliet
en smeekt me terug te komen, maar ik geef haar geen antwoord. Waarom spreekt u
aldoor over mijn moeder?
IK

Vindt u niet dat ze zich tamelijk buitengewoon gedroeg?
A

Nee.
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IK

Wat was uw vader voor een man?
A

Ik wil over hem niet spreken. Mijn moeder verafschuwde hem.
IK

Wat een vreemde jeugd moet u hebben gehad.
A

Vindt u dat ik vreemd ben?
IK

Enigszins.
A

Nee: ik ben normaal, u bent vreemd.
IK

Misschien.
A

Vindt u dat ik niet normaal ben?
IK

Niet helemaal. Maar dat is natuurlijk. Misschien geeft het u meer verbeeldingskracht.
A

Verafschuwt u mij?
IK

Nee.
A

Ja dat doet u wel.
IK

Verafschuwt u mij?
A

Ja.
IK

Waarom blijft u dan hier?
A

Het interesseert me. Het geeft me de indruk dat ik leef. Hoe vindt u dat ik er uit zie?
IK

U ziet er niet lelijk uit. Meer als een kind.
A
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Vindt u niet dat ik er uitzie als Toulouse-Lautrec? Dat zegt iedereen behalve de vrouw
van Samuel Beckett. Zij zegt dat ik er uit zie als Franz Schubert. Dat vind ik fijn.
IK

Wilt u er niet uitzien als Toulouse-Lautrec?
A

Het kan me niet schelen... hebt u soms speelgoed?
IK

Speelgoed?
A

Ja. Een elektrische trein?
IK

Nee. Maar ik heb een schaakspel.
A

Speelt u schaak?
IK

Ja.
A

Ik zal van u winnen.
(We spelen een spel dat ik begin te winnen. Arrabal complimenteert me, grijpt dan mijn hand en zet
er zijn tanden in.)

IK

Ik houd er niet van pijn gedaan te worden.
A

Ik ben heel gevoelig, heel vriendelijk. Ik laat nooit bloed te voorschijn komen.
(Ten slotte wint Arrabal het spel schaak. Een vriendin van mij
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van buiten de stad komt binnen om haar koffer achter te laten. Ik praat met haar.)

A

Bent u over mij aan het lasteren?
IK

Niet precies.
A

Blijft ze hier?
IK

Ja.
A

Is ze lesbisch?
IK

Nee.
A

Gaat ze niet met u slapen?
IK

Nee, op mijn bankbed.
A

Ach, ik dacht dat ze lesbisch was. Bent u er zeker van?
IK

Ze heeft vrienden.
A

Mijn vriendin Labite is lesbisch, maar ze slaapt ook met mannen. Dat is niet goed.
IK

Maakt het u jaloers?
A

Nee, ik ben bang mijn kuisheid te verliezen! Als ik niet kuis ben is mijn leven als
dichter* beëindigd.
IK

Misschien zou uw leven als kind beëindigd zijn. Een ander soort dichter zou kunnen
beginnen.
A

U bent verstandig, maar u bent te serieus.
*

In een commentaar achteraf bij deze dialoog, verklaarde Arrabal dat hij met ‘dichter’ niet
iemand bedoelde, die gedichten schreef, maar een terrorist of een provocateur, die nooit
schrijft.
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Vindt u niet dat ik een goede slavin zou kunnen zijn?
A

U zou geen slavin kunnen zijn. U moet een slaaf hebben. U bent sterker dan ik. Vindt
u dat ik de knapste man ter wereld ben?
IK

Nee.
A

U bent belachelijk. U bent krankzinnig verliefd op me.
IK

Helemaal niet.
A

Dat lucht me op.
IK

Houdt u er van verworpen te worden?
A

Het geeft me de indruk dat ik leef.

Randstad 1-3

55

Hans Sleutelaar
Voeten maat 44- schoenen maat 43½
vijftien captions
voor Hans Verhagen,
prototype van een generatie
1. ter observatie: een embryo vol kijkgaten
toekomst- of ziektebeeld, jij mag het zeggen
2. prettig, als deze apparatuur zou funktioneren
ergo: hij zál funktioneren
zo plant precisie zich voort
3. terug naar de natuur! in een auto en er dan omheen blijven rijden
4. lopen-stoppen. bukken rennen wachten.
voeten maat 44, schoenen maat 43½
5. jedermann zijn eigen schriksekonde!
6. barst in het geluidsvolume, scheur in een trommelvlies wie bedacht daarvoor
dat woord: stilte?
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7. plotseling: een liftgat in het bewustzijn, gevuld met betekenis
service van de poëzie
8. =l'art pour l'art=oorlog is oorlog=zaken zijn zaken=eerlijk is eerlijk=
geëngageerde poëzie=marsmuziek
9. de meeste gedichten zijn even weldoorvoed & goedgekleed als hun dichters
niet vergeten dat het dec. '62, niet dec. '44 is
10. een van deze dichters wordt in 2000 nog gelezen. wie?
11. oorspronkelijkheid van de dichter: geknoei met jaartallen
12. alle antwoorden kennen en dat ene kiezen
dat bestaat voor het bedacht is
wetenschap & defekt van de dichter
13. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
nooit van een letter geschrokken?
14. interessant is de dag pas, als er interessante geluiden aan voorafgaan
15. en nu, kom, 1 minuut denken aan wereldoorlog III
neutrale emoties

Randstad 1-3

57

W.H. Auden
Dichtung und Wahrheit
Een ongeschreven gedicht
Vertaling J. Bernlef
1
Jou morgen verwachtend, betrap ik mijzelf op de gedachte: Ik hou van Jou; dan volgt
de gedachte: Ik zou een gedicht willen schrijven dat precies uitdrukt wat ik bedoel
als ik deze woorden denk.

2
Van ieder gedicht door iemand anders geschreven eis ik in de eerste plaats dat het
goed moet zijn (wie het geschreven heeft is van ondergeschikt belang); van ieder
gedicht dat ik zelf schrijf eis ik in de eerste plaats dat het echt moet zijn, herkenbaar
zoals mijn handschrift, door mij geschreven, goed of slecht. (Wat zijn eigen gedichten
betreft, overlappen de voorkeuren van de dichter en van zijn lezers elkaar vaak maar
zij vallen zelden samen).

3
Maar dit gedicht dat ik nu zou willen schrijven zou niet alleen maar goed en echt
moeten zijn: als het mij zou willen bevredigen zou het ook waar moeten zijn.
Ik lees een gedicht van iemand anders waarin hij zijn geliefde een met tranen
omfloerst vaarwel toeroept: het gedicht is goed (het ontroert mij zoals andere goede
gedichten doen) en echt (ik herken het ‘handschrift’ van de dichter). Dan lees ik in
een biografie dat, toen hij het gedicht schreef, de dichter doodziek was
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van het meisje maar voorwendde bedroefd te zijn om gekwetste gevoelens en een
scène te vermijden. Beïnvloedt deze wetenschap mijn waardering voor zijn gedicht?
Niet in het minst. Ik heb hem nooit persoonlijk gekend en zijn privé-leven is mijn
zaak niet. Zou het mijn waardering beïnvloed hebben als ik het gedicht zelf geschreven
had? Ik hoop van wel.

4
Het zou niet genoeg zijn als ik geloofde dat wat ik geschreven had waar was; om mij
te bevredigen zou de waarheid van dit gedicht vanzelfsprekend moeten zijn. Het zou
b.v. op zo'n manier geschreven moeten zijn dat geen enkele lezer Ik hou van Jou zou
kunnen lezen als ‘Ik hou van Jou’.

5
Als ik een komponist was, geloof ik dat ik een muziekstuk zou kunnen maken dat
voor de luisteraar zou uitdrukken wat ik bedoel wanneer ik het woord liefde denk,
maar het zou mij onmogelijk zijn het op zo'n manier te komponeren dat hij zou weten
dat deze liefde voor Jou was bestemd (niet voor God, of mijn moeder of voor het
decimaal stelsel). De taal der muziek is, als het ware, onovergankelijk, en het is juist
deze onovergankelijkheid die het zinloos maakt voor de luisteraar om te vragen:
‘Meent de komponist werkelijk wat hij zegt of doet hij alleen maar alsof’?

6
Als ik een schilder was, geloof ik dat ik een portret zou kunnen schilderen dat voor
een beschouwer zou uitdrukken wat ik bedoel wanneer ik het woord Jij denk (mooi,
lieftallig enz.) maar het zou mij onmogelijk zijn het op zo'n manier te schilderen dat
hij zou weten dat Ik van je hield. De taal der schilderkunst mist, als het ware, de
Aktieve Stem, en het is juist deze objektiviteit die het zinloos voor de beschouwer
maakt om te vragen: ‘Is dit werkelijk een portret van N (niet van een jongetje, een
rechter of een vermomde lokomotief)’?
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7
De poging van de ‘symbolisten’ om poëzie zo onovergankelijk te maken als muziek
kan niet verder komen dan het steeds terugkerende narcistische ‘Ik hou van mezelf’;
de poging om poëzie zo objektief te maken als schilderkunst kan niet verder komen
dan de vergelijking ‘A is B’, ‘C is D’, ‘E is F’... Geen gedicht van een ‘imagist’ kan
langer zijn dan een paar woorden.

8
Als een artistieke spraak heeft de Taal vele voordelen - drie personen, drie tijden (de
muziek en de schilderkunst hebben slechts de Tegenwoordige Tijd), de bedrijvende
zowel als de lijdende vorm, maar zij heeft een ernstig gebrek: zij mist de aantonende
wijs. Al haar beweringen zijn in de aanvoegende wijs gesteld en slechts waar wanneer
geverifieerd (wat niet altijd mogelijk is) met niet-verbaal bewijsmateriaal.

9
Eerst schrijf ik: Ik werd geboren in York; dan, Ik werd geboren in New-York; om te
ontdekken welke bewering juist is en welke niet, heeft het geen zin om mijn
handschrift te bestuderen.

10
Ik kan mij een vervalser voorstellen knap genoeg om iemands handtekening zo
precies na te maken dat een grafoloog voor de rechtbank zou zweren dat hij echt
was, maar ik kan mij geen vervalser voorstellen zo knap dat hij zijn eigen
handtekening onnauwkeurig genoeg zou kunnen namaken om een grafoloog te laten
zweren dat hij vervalst was. (Of komt dat alleen maar omdat ik mij de omstandigheden
niet kan voorstellen waarin iemand zoiets zou willen doen?)

11
Vroeger schreef een dichter gewoonlijk in de derde persoon en de daden van anderen
vormden zijn onderwerp. Het gebruik van de eerste persoon bewaarde hij om de
Muze op te roepen of om zijn
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Prins er aan te herinneren dat het betaaldag was; zelfs toen sprak hij niet in zijn eigen
naam maar in zijn funktie als poëet.

12
Zolang als de dichter over de daden van anderen schrijft, kan zijn gedicht slecht zijn
maar het kan niet onwaar zijn, zelfs als de daden legendarisch zijn en geen historische
feiten. Wanneer, vroeger, een dichter vertelde hoe een jongeling van 57 kilo een
vuurspuwende draak van 20 ton uitdaagde tot een gevecht op leven en dood, of hoe
een schurk het paard van de Bisschop stal, de Groot-Vizier met zijn vrouw bedroog
en uit de gevangenis ontsnapte vermomd als een wasvrouw kwam het nooit bij iemand
onder zijn gehoor op om te denken: ‘Wel, zijn gedichten mogen dan allemaal fijn en
grappig zijn, maar was de krijger zo dapper of de schurk zo slim als hij beweert’?
Hun daden maakten gemeengoed van zijn literaire toverkunst.

13
Zolang als hij over de daden van anderen spreekt heeft een dichter geen moeilijkheid
om te beslissen welke stijl hij moet kiezen: een heroïsche daad vraagt om een
‘hoogdravende’ stijl, een humoristische, slimme daad om een ‘grollige’ stijl, enz.
Maar aangenomen dat er geen Homerus was geweest, zodat Hector en Achilles
gedwongen waren geweest de Ilias zelf te schrijven, in de eerste persoon. Als dat
wat zij geschreven zouden hebben in alle andere opzichten het gedicht zou zijn
geweest zoals wij dat kennen, zouden wij dan niet gedacht hebben: ‘Echte helden
spreken niet op deze grootse wijze over hun daden. Deze kerels moeten toneelspelen’.
Maar als het een held niet past om over zijn daden op een grootse wijze te spreken,
in wat voor stijl moet hij dan spreken? Een humoristische? Zouden wij hem dan niet
van valse bescheidenheid verdenken?

14
De lyrische toneelschrijver laat zijn spelers in de eerste persoon spreken en heel vaak
in een cerebrale stijl. Waarom stoort ons
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dit niet (Doet het dat toch niet)? Dat komt omdat wij weten dat de toneelschrijver
die hun dialogen schreef niet over zichzelf sprak, en omdat de acteurs die de dialogen
uitspreken slechts toneelspelen. Kunnen aanhalingstekens aannemelijk maken wat
zonder hen zou storen?

15
Het is gemakkelijk voor een dichter om waarheidsgetrouw te spreken over dappere
krijgers en slimme schurken omdat moed en slimheid eigen daden hebben waarmee
zij hun karakter openbaren. Maar hoe moet hij waarheidsgetrouw over geliefden
spreken? Liefde kent geen eigen daad: zij moet de daad lenen, die in zichzelf geen
daad is maar een gedragsvorm (d.w.z. een menselijke daad. Men kan, als men dat
wil, het een daad van Aphrodite noemen of van Frau Minne of Dame Kind).

16
Eén daad aan Hercules toegeschreven was het ‘liefhebben’ van vijftig maagden in
één enkele nacht; men zou daarop kunnen zeggen dat Hercules geliefd werd door
Aphrodite, maar men zou hem toch geen minnaar noemen.

17
Wie is Tristan? Wie Don Giovanni? Geen voyeur die het ons kan vertellen.

18
Het is gemakkelijk voor een dichter de welwillende daden van Aphrodite te bezingen
(zijn lied vullend met beelden zoals het flirtritueel van de Gekuifde Fuut of het
curieuze gedrag van de mannetjes-stekelbaars, en dan al die lustige nymfen en herders
vrijend als gekken terwijl keizerrijken opkomen en weer vallen) mits hij aan haar
denkt als richtinggeefster aan het leven van wezens (zelfs menselijke wezens) in het
algemeen. Maar wat is haar rol wanneer het gaat om liefde tussen twee mensen met
echte namen die in de eerste of tweede persoon spreken? Als ik
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zeg Ik hou van Jou, geef ik natuurlijk toe dat ik aan Aphrodite de algemene
mogelijkheid van liefhebben dank maar dat Ik Jou zou liefhebben is, beweer ik, mijn
beslissing (of Jouw gebod) maar niet de hare. Dat zal ik in ieder geval beweren
wanneer ik gelukkig verliefd ben; zou ik ongelukkig verliefd zijn (verstand, geweten,
mijn vrienden waarschuwen mij dat mijn liefde mijn gezondheid bedreigt, financiële
en spirituele redding, niettemin blijf ik aan haar gehecht) dan kan ik heel goed
Aphrodite verantwoordelijk stellen en mijzelf beschouwen als haar hulpeloze
slachtoffer. Wanneer dus een dichter wenst te spreken over de rol van Aphrodite in
een persoonlijke relatie, ziet hij haar gewoonlijk als een boosaardige Godin: hij vertelt
niet over gelukkige huwelijken maar over tragische, wederzijdse destruktieve
verhoudingen.

19
De ongelukkige minnaar die zelfmoord pleegt doodt zich niet uit liefde maar haars
ondanks: - om Aphrodite te bewijzen dat hij nog steeds een vrij man is, in staat tot
een menselijke daad, niet haar slaaf herleid tot een gedragspatroon.

20
Zonder persoonlijke liefde kan het huwelijk geen daad zijn, maar het kan wel een
sociale gebeurtenis zijn. Een dichter wie opgedragen is een bruiloftslied te schrijven,
moet de namen en de sociale status van de bruid en de bruidegom kennen voor hij
kan beslissen over de stijl van dictie en beeldspraak, geschikt voor de gelegenheid.
(Is het voor een koninklijke of voor een boerenbruiloft?). Maar hij zal nooit vragen
‘Houden de bruid en de bruidegom van elkaar’ want dat doet niet ter zake bij een
sociale gebeurtenis. Er kunnen hem geruchten bereiken dat de Prins en de Prinses
elkaar niet kunnen uitstaan maar dat zij om dynastieke redenen moeten trouwen, of
dat het huwelijk van Jan en Griet in werkelijkheid niet meer is dan het koppelen van
twee kuddedieren, maar zulk geroddel zal geen invloed hebben op wat hij schrijft.
Daarom kan een bruiloftslied ook in opdracht worden geschreven.
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21
De dichters vertellen ons van heroïsche daden gedaan uit liefde - de minnaar gaat
naar de uithoeken van de aarde om het Levenswater te halen, hij verslaat weerwolven
en draken, hij beklimt een glazen berg, enz.... en zijn uiteindelijke beloning is de
hand en het hart van het meisje waar hij van houdt (die gewoonlijk een Prinses is).
Maar dit alles speelt zich af in de sociale sfeer, niet in de persoonlijke.
Het is heel normaal dat de ouders van het meisje (of de Publieke Opinie) zouden
zeggen- ‘Zo'n en zo'n eigenschap is noodzakelijk voor een schoonzoon (of een
koning)’ - en er op staan dat iedere pretendent zich onderwerpt aan een of andere
test, of het nu het beklimmen van een glazen berg betreft of het uit het hoofd vertalen
van een passage van Thucydides, om zo te tonen of hij die eigenschap bezit of niet:
en iedere pretendent die de test met succes doorstaat heeft het recht hun goedkeuring
voor het huwelijk te vragen. Maar er is geen test denkbaar die het meisje zèlf zou
doen zeggen: - ‘Ik zou geen minnaar kunnen liefhebben die hem niet doorstaat, maar
ik zal de minnaar liefhebben die hem doorstaat, wie hij ook zijn mag’; noch is er een
daad denkbaar die een minnaar het recht zou geven haar liefde op te eisen.
Laten wij ook veronderstellen dat zij twijfelt aan de echtheid van zijn passie (gaat
het hem slechts om haar lichaam of om haar geld?), dan kan geen enkele daad, hoe
heldhaftig ook, haar geruststellen; in relatie tot haar persoonlijk kan de daad slechts
bewijzen dat zijn motief, nobel of laaghartig, sterk genoeg is om hem te onderwerpen
aan de Test.

22
Iemand anders een geschenk geven is een daad van edelmoedigheid en de epische
dichter besteedt bijna evenveel tijd aan het beschrijven van de geschenken die zijn
helden elkaar geven en de feesten die zij geven, als hij besteedt aan de beschrijving
van hun krijgsverrichtingen, want de epische held wordt verondersteld even
edelmoedig als dapper te zijn. De graad van edelmoedigheid wordt bepaald door de
marktwaarde van het geschenk: de
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dichter hoeft ons slechts de grootte van de edelstenen en de smaragden waarmede
de zwaardschede bezet is te noemen of het aantal schapen en ossen dat op het feest
verorberd is. Maar hoe moet een dichter overtuigend spreken over geschenken uit
liefde gegeven (‘Ik zal je de sleutels van de Hemel geven’, enz.)? De marktwaarde
van een persoonlijk geschenk doet niet ter zake. De minnaar probeert te kiezen wat
hij, met zijn kennis van de voorkeuren van zijn geliefde, denkt dat zij op dat moment
het liefst zou ontvangen (en van hem): dat kan een Cadillac zijn maar het kan net zo
goed een komieke ansichtkaart zijn. Als hij een versierder was, hopend te kopen en
zij een del, hopend te verkopen, dan zou de marktwaarde natuurlijk heel veel ter zake
doen (niet altijd: het slachtoffer dat hij op het oog heeft kan een heel rijk meisje zijn
wier enige interesse in het leven het verzamelen van komieke ansichtkaarten is).

23
Het anonieme geschenk is een daad van mildheid maar wij hebben het over eros,
niet over agape. Het behoort net zo sterk tot de essentie van erotische liefde dat zij
zichzelf wil ontsluiten voor een ander als het tot de essentie van liefdadigheid behoort
om zichzelf vóór alles te verbergen. Onder zekere omstandigheden kan een minnaar
zijn liefde proberen te verbergen (hij heeft een bochel, het meisje is zijn eigen zuster,
enz.) maar het is niet in zijn kwaliteit als minnaar dat hij zijn liefde tracht te verbergen
en als hij er toe zou komen om haar anonieme geschenken te sturen, zou dit dan niet
de hoop verraden, bewust of onbewust, om haar nieuwsgierigheid op te wekken tot
het punt waarop zij maatregelen zou gaan nemen om zijn identiteit te ontdekken?

24
Toen zijn verhouding met Cressida goed ging, werd Troilus een nog heftiger krijger
dan ooit - ‘Save Estor most ydrad on any wight’ - maar een milder sportsman - ‘The
smale beastes leet he don beside’. En zeker zeggen wij soms van een kennis die zegt
verliefd te zijn: - ‘Deze keer moet het waar zijn. Hij was altijd zo
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boosaardig tegen iedereen maar nu, sinds hij N. heeft ontmoet, zegt hij geen
onvriendelijk woord meer’. Maar het is onmogelijk zich een minnaar voor te stellen
die tot zichzelf zegt: - ‘Het moet waar zijn dat ik van N. houd want ik ben nu zoveel
milder gestemd dan ik was, voordat wij elkaar ontmoetten’. (Het is misschien juist
mogelijk zich voor te stellen dat hij zegt: - ‘Ik geloof dat N. werkelijk van me houdt
want zij heeft me zoveel milder gemaakt’).

25
In ieder geval, dit gedicht dat ik zou willen schrijven, houdt zich niet bezig met de
stelling ‘Hij houdt van haar’ (waar Hij en Zij fiktieve personen zouden kunnen zijn
wier karakter en geschiedenis de dichter vrij kan idealiseren, zoveel hij wil) maar
met mijn stelling Ik hou van Jou (waar Ik en Jij personen zijn wier bestaan en
levensverhaal geverifieerd zou kunnen worden door een privé-detektive).

26
Het is een grammaticale konventie van de engelse taal dat een spreker het over
zichzelf heeft als ‘Ik’ en over de persoon tot wie hij zich richt als ‘Jij (U)’, maar er
zijn vele situaties waarin een andere gewoonte evenzeer zou kunnen dienen. Het zou
regel kunnen zijn, b.v. in beleefdheidskonversaties met vreemden, of wanneer men
zich richt tot officiële personen, om de derde persoon te gebruiken: - ‘Mr. Smith
houdt van katten, is het niet zo Miss Jones’?; ‘Kan de geachte kondukteur de nederige
passagier misschien zeggen wanneer de trein vertrekt’? Er bestaan veel situaties
waarin het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden ‘Ik’ en ‘Jij (U)’ niet
vergezeld gaat van het Ik- of Jij-gevoel.

27
Het Ik-gevoel: een gevoel van verantwoordelijk-zijn-voor. (Het kan geen werkwoord
in de lijdende vorm vergezellen). Ik word 's morgens wakker met een hevige hoofdpijn
en roep: Oef! Deze kreet is ongewild en ontdaan van Ik-gevoel. Dan denk ik - ‘Ik
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heb een kater’; enig Ik-gevoel begeleidt deze gedachte - de daad van localisatie en
identificatie dat de hoofdpijn de mijne is - maar heel weinig. Dan denk ik: ‘Ik heb
gisteren teveel gedronken’. Nu is het Ik-gevoel veel sterker: Ik had minder kunnen
drinken. Een hoofdpijn is mijn kater geworden, een voorval in mijn persoonlijke
geschiedenis. (Ik kan mijn kater niet identificeren door naar mijn hoofd te wijzen en
te kreunen, want wat het tot mijn kater maakt is mijn daad in het verleden en ik kan
niet naar mijzelf wijzen zoals ik gisteren was).

28
Het Jij-gevoel: een gevoel van verantwoordelijkheid-toeschrijven-aan. Wanneer ik
denk: ‘Jij bent mooi’ wordt deze gedachte begeleid door het Jij-gevoel. Ik bedoel
dat ik jou verantwoordelijk stel, gedeeltelijk tenminste, voor je fysieke verschijning;
zij is niet slechts te wijten aan een gelukkige kombinatie van genen.

29
Het Ik- en Jij-gevoel hebben gemeenschappelijk: een gevoel van
midden-in-een-situatie-zitten. Ik kan niet denken Ik hou van Jou zonder de
bijgedachten Ik heb al van je gehouden (al is het maar voor een ogenblik) en Ik zal
nog van je houden (al is het maar voor een ogenblik). Als ik daarom probeer, wat ik
zou willen proberen in dit gedicht, om uit te drukken wat ik denk bij deze gedachte,
maak ik mijzelf tot een historicus gekonfronteerd met de problemen van de historicus.
Van de stukken tot mijn beschikking (herinneringen van mijzelf, van jou, wat ik heb
gehoord over het onderwerp liefde), zijn sommige waarschijnlijk verfraaid, sommige
kunnen zelfs botweg vervalsingen zijn; omdat ik geen dokumenten bezit kan ik niet
zeggen of dit komt omdat zij nooit bestonden of omdat zij verloren zijn gegaan, en
wanneer dat zo is, welk verschil het in mijn historisch portret zou maken wanneer
zij weer ontdekt zouden worden. Zelfs als ik begaafd was met een totaal
herinneringsvermogen zou ik mijzelf geplaatst zien voor de taak om ze te interpreteren
en hun relatieve betekenis vast te stellen.
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30
Autobiografen zijn net als andere historici: sommigen zijn Whigs, anderen Tories,
anderen Geistesgeschichtswissenschaftler, anderen Feuilletonisten, enz. (Ik zou graag
aannemen dat ik Ik hou van Jou meer denk als de Tocqueville het gedacht zou hebben
dan als De Maistre).

31
Het moeilijkste probleem bij mensenkennis, of het nu zichzelf of anderen betreft, is
het probleem om te raden wanneer men moet denken als een historicus en wanneer
als een antropoloog. (Het is betrekkelijk eenvoudig te raden wanneer men moet
denken als een dokter).

32
Wie ben ik? (Was ist denn eigentlich mit mir geschehen?). Verschillende antwoorden
zijn aannemelijk, maar er kan net zo min een definitief antwoord bestaan als er een
definitieve geschiedenis van de Dertig-jarige oorlog kan zijn.

33
Helaas, het is even onmogelijk dat mijn antwoord op de vraag Wie ben jij? en jouw
antwoord op de vraag Wie ben Ik? hetzelfde zou zijn als dat een van beiden volkomen
waar zou zijn. Maar als zij niet hetzelfde zijn en geen van beiden is helemaal waar,
dan kan mijn bewering Ik hou van Jou ook niet helemaal waar zijn.

34
‘I love You’; ‘Je t'aime’; ‘Ich liebe Dich’; ‘io t'amo’... er is geen taal ter wereld
waarin deze zin niet precies kan worden vertaald, onder voorwaarde dat, voor wat
er mee bedoeld wordt, taal noodzakelijk is en de spreker niet, in plaats van zijn mond
te openen, net zo goed met zijn vinger eerst naar zichzelf en daarna naar ‘Jou’ kan
wijzen en dit kan laten volgen door een gebaar waarin het ‘Liefhebben’ wordt
geïmiteerd.
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Onder deze omstandigheden is de zin ontdaan én van het Ik-gevoel én van het
Jij-gevoel; ‘Ik’ betekent ‘dit’ lid van het menselijk ras (niet mijn drinkebroer of de
barkeeper), ‘Jij’ betekent ‘dat’ lid van het menselijk ras (niet de kreupele links van
je, de baby aan je rechterhand of het oude wijf achter je) en ‘liefde’ maakt duidelijk
van ‘welke’ fysieke behoefte ik op het ogenblik het slachtoffer ben (Ik vroeg je niet
de weg naar een goed restaurant of het dichtstbijzijnde toilet).

35
Als wij volkomen vreemden voor elkaar waren (zodat de mogelijkheid van een
Jij-gevoel aan beide kanten was uitgesloten) en ik, je op straat aansprekend, zou
zeggen Ik hou van Jou, zou je niet alleen precies begrijpen wat ik bedoel maar je zou
er ook niet aan twijfelen dat ik het meende; je zou nooit denken: ‘Bedriegt deze man
zichzelf of liegt hij tegen mij’? (Natuurlijk kun je ongelijk hebben. Ik kon je
aanspreken om een weddenschap te winnen of om iemand jaloers te maken).
Maar wij zijn geen vreemden en dat is niet wat ik bedoel (of niet alles wat ik
bedoel). Wat ik mag bedoelen kan niet in zijn geheel in gebaren worden overgebracht
maar kan, wanneer het uit te drukken is, wel in taal worden overgebracht (daarom
wil ik dit gedicht schrijven) en overal waar taal noodzakelijk is, zijn leugen en
zelfbedrog mogelijk.

36
Ik kan tegenover anderen doen alsof ik geen honger heb wanneer ik het wel heb (Ik
schaam mij om te zeggen dat ik een goede maaltijd niet betalen kan) of dat ik honger
heb als ik het niet heb (De gevoelens van mijn gastvrouw zullen gekwetst worden
als ik niet eet). Maar -Heb ik honger of niet? Hoeveel honger? Het is moeilijk zich
voor te stellen dat men niet zeker is of zichzelf bedriegt over het juiste antwoord.

37
Ik heb een beetje honger; Ik heb erge honger; Ik sterf van de hon-
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ger: het is duidelijk dat ik het heb over drie graden van dezelfde eetlust. Ik hou een
beetje van jou; Ik hou veel van jou; Ik hou idioot veel van Jou: heb ik het nog over
verschillende graden? Of over verschillende soorten?

38
Hou ik van Jou? Ik zou Nee kunnen antwoorden met de zekerheid dat ik de waarheid
sprak, gesteld dat jij iemand was waarin ik zo weinig geïnteresseerd was dat het niet
bij me op zou komen mijzelf die vraag te stellen; maar er bestaat geen voorwaarde
die het mij mogelijk zou maken met zekerheid Ja te antwoorden. Ik ben zelfs geneigd
te geloven dat, hoe dichter mijn gevoelens het gevoel zouden naderen dat Ja het juiste
antwoord zou doen zijn, des te meer zou ik gaan twijfelen. (Als je zou vragen: ‘Hou
je van mij’? zou ik eerder Ja antwoorden, geloof ik, als ik wist dat het een leugen
was).

39
Kan ik mij voorstellen dat ik liefheb wanneer ik in werkelijkheid niet liefheb? Zeker.
Kan ik mij voorstellen dat ik niet haat wanneer ik het in werkelijkheid wel doe?
Zeker. Kan ik mij voorstellen dat ik alleen maar haat wanneer ik in werkelijkheid
haat en liefheb tegelijk? Ja, ook dat is mogelijk. Maar zou ik mij voor kunnen stellen
dat ik haatte wanneer ik het in werkelijkheid niet deed? Onder welke omstandigheden
zou ik een motief kunnen hebben om mijzelf wat dit betreft te bedriegen?

40
Romantische Liefde: - Ik hoef die niet zelf beleefd te hebben om er een tamelijk
nauwkeurige beschrijving van te kunnen geven, aangezien het denkbeeld eeuwenlang
een van de belangrijkste obsessies van de Westerse kultuur is geweest. Zou ik mij
haar tegenpool kunnen indenken - Romantische Haat? Wat zouden haar gewoonten
zijn? Haar vocabulaire? Wat zou het voor een kultuur zijn waarin dit denkbeeld een
dergelijke obsessie was als die van de Romantische Liefde in de onze. Veronderstel
dat
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ik haar zelf zou ervaren, zou ik dan in staat zijn haar als Romantische Haat te
herkennen?

41
Haat heeft de neiging elke gedachte uit het bewustzijn te bannen behalve die aan de
Gehate; maar liefde heeft de neiging het bewustzijn te vergroten; de gedachte aan
de Geliefde werkt als een magneet, zichzelf omringend met andere gedachten. Is dit
één reden waarom een gelukkig liefdesgedicht zelden zo overtuigend is als een
ongelukkig: de gelukkige minnaar lijkt voortdurend zijn geliefde te vergeten om over
het universum na te denken.

42
Van de vele (veel te vele) liefdesgedichten geschreven in de eerste persoon, die ik
heb gelezen, waren de meest overtuigende de gedichten die ronkten van boertige
sensualiteit die geen pretentie had echte liefde te zijn of die gedichten die jankten
van verdriet omdat de geliefde was gestorven en niet langer liefde geven kon of de
gedichten die brulden van misnoegen omdat zij iemand anders liefhad of alleen
zichzelf; de minst overtuigende waren die gedichten waarin de dichter pretendeerde
in ernst te spreken maar niets had om zich over te beklagen.

43
Een strijdende soldaat die zijn Homerus goed kent kan de daden van Hector en
Achilles (die mogelijk verzonnen zijn) als voorbeeld nemen en daardoor geïnspireerd
worden om zelf dapper te strijden. Maar een would-be-minnaar die zijn Petrarchus
goed kent kan daardoor niet geïnspireerd worden om te beminnen: als hij de gevoelens,
uitgedrukt door Petrarchus (die zeker gegeleefd heeft) als voorbeeld neemt en ze
probeert te imiteren, houdt hij op een minnaar te zijn en wordt hij een akteur die de
rol van de dichter Petrarchus speelt.

44
Veel dichters hebben getracht de ervaring van Romantische
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Liefde te beschrijven als een belevenis die niets te maken heeft met vulgaire begeerte.
(Plotseling beschaamd, zou ik willen zeggen, er zich van bewust oneerbiedig, als
een kletsende aap of een ongewassen staljongen, voor een Koninklijke Hoogheid te
staan, met stomheid geslagen, bevend, bang te blijven staan maar toch ongenegen
om weg te gaan want hier, als het ergens is, is het heerlijk om te zijn...). Maar heeft
men niet dezelfde ervaringen gehad (in talrijke ontmoetingen) van niet-menselijke
kwaliteit. (Ik herinner mij hoe ik onverwacht op een verlaten ijzergieterij in het
Harz-gebergte stuitte). Wat maakt het verschil in menselijk verband? Vulgaire
begeerte?

45
Ik zou graag willen geloven dat het een bewijs van liefde is wanneer ik in waarheid
kan zeggen: - ‘Begeerte kan mij, zelfs in mijn wildste stemmingen, noch overtuigen
dat zij liefde is, noch mij doen ophouden te wensen dat zij het was’.

46
‘Mijn Liefde’, zegt de dichter, ‘is wonderbaarlijker, mooier, begeerlijker dan...’ dan volgt een opsomming van begerenswaardige natuurlijke voorwerpen en menselijke
scheppingen. (Wonderbaarlijker, zou ik willen zeggen, dan Swaledale of de
Noord-West kust van IJsland, wonderbaarlijker dan een das, een zeepaardje of een
turbine gebouwd door Gilkes & Co. uit Kendal, begeerlijker dan koude toast als
ontbijt of onbeperkt heet water...).
Wat geven deze vergelijkingen? Zeker geen beschrijving waarmee jij te
onderscheiden zou zijn van een honderdtal mogelijke rivalen van hetzelfde type.

47
‘Degene die ik vereer heeft meer ziel dan andere mensen...’ (Is veel leuker, zou ik
willen zeggen). Zou de dichter, om nauwkeurig te zijn, niet hebben moeten schrijven...
‘dan iedereen die ik tot nu toe heb ontmoet’?
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48
‘Ik zal altijd van jou houden’, zweert de dichter. Ik vind dit ook makkelijk om te
zweren. Ik zal volgende week dinsdag om 4.15 u. nm. van je houden: is dat nog zo
makkelijk?

49
‘Ik zal van jou houden wat er ook gebeurt, zelfs al...’ - dan volgt een opsomming
van catastrofale wonderen - (zelfs al, zou ik willen zeggen, al de stenen van Baalbek
precies in vieren splijten, de raven van Repton verschrikkelijke profanaties in het
Grieks uiten en de storm vervloekingen in het Hebreeuws loeit, de Tijd zich wendt
en keert en Parijs en Wenen weer door gas verlicht worden...). Geloof ik dat deze
gebeurtenissen mogelijkerwijze tijdens mijn leven kunnen plaatsvinden? Wanneer
niet, wat heb ik dan beloofd? Ik zal van Jou houden, wat er ook gebeurt, zelfs al word
je twintig pond zwaarder of krijg je een snor: durf ik dat te beloven?

50
Dit gedicht dat ik zou willen schrijven zou precies moeten uitdrukken wat ik bedoel
wanneer ik de woorden Ik hou van Jou denk, maar ik kan niet precies weten wat ik
bedoel; het zou vanzelfsprekend waar moeten zijn, maar woorden kunnen zichzelf
niet waar maken. Zodat dit gedicht ongeschreven zal blijven. Dat doet er niet toe.
Morgen zul je komen. Als ik een boek zou schrijven waarin wij beide personen
zouden zijn, zou ik precies weten hoe ik je op het station zou begroeten: - met
bewondering in het oog, op mijn tong scherts en schuine taal. Maar wie weet precies
hoe ik Jou zal begroeten. Dame Kind? Dat is een idee. Zou men niet een gedicht
kunnen schrijven (een klein beetje hatelijk misschien) over Haar?
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Sanne Sannes
Foto's
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Wim Meewis
Kort brevier voor kosmonauten
1
Dat de catastrofe alleen het opduiken is, het doorbreken naar een heldere winderige
wereld met sporadische verdichtingen van adem en vingerspel, met zeldzame
blokvorming, soms eensklaps een loden onevenwicht, maar verder een klaarlichte,
een te licht te torsen wereld, een vlies tussen de vingers dat lijdt en scheurt in zijn
nerven, - dat geeft te denken, dat geeft een ieder te denken die zich ooit tot de grond
toe verloren, verstrikt waande in zijn spiralen en uit de wet der spiraal geen smalle
gilhoorn boog, geen gillende uiteindelijke mond in het oor van wie meende even
diep verloren, grondig verstrikt te zijn. Al wie meende te moeten aarzelen in het
labyrint dat zijn kleed en wijdste ruimte was, een vleermuisvleugel klapperend in
zijn gerekt gebaar, al wie meende dat nu de toppunten zich zouden ontvouwen,
wapperen en handenwuivend zwichten, nu hem opviel hoe gewichtloos daartegenover
zijn catastrofaal verleden bleek.

2
Eeuwen vingen hun bloed op in dit albinowezen gekweekt in de glazen kassen van
hun schouderblad, broos en schuw voor zon, gewet op hun versteende dorst, een
schuwe roze vinger tot in hun blinde vruchtbare glimlach, schelpen blauw en bruin
over hun doffe adem. Eeuwen wilden sterven, uitlopen in deze kruin die, voor hen
onbekend, hikte, bralde, zich zelf kwetste in hun ge-
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schenken, hun zaad in zich uitstortte, op ving in zijn takken, greep naar niets dan
zijn ingewand.

3
Paniek van trappen, van vergeelde ladders. Wie niet toekijkt, struikelt over het verre
geluid van hartslag. Verga, zo gij niet overhoudt wat gij ontgint aan elke grondslag.
Verneem het sein aan starre oren. Iedereen begint het lied langs zijn omvang en zijn
lauwe tred: noodtoegang voor de panische mens van eeuwigdurend.

4
Zij liepen overmoedig vooruit op de snelle gang van verband en bevrijding. Lafenis
was het woord van wacht en stilstand. Toen men ze vroeg hoever, hoeveel, hoe groot
de waarde van ontbinding en naspel, handelden ze kinderlijk heftig en nadrukkelijk.
Overmoedig hun snel begrip voor relatie en verbazing. Niettegenstaande de even
vlugge verschuiving. Niettegenstaande razend verval, dolle afglijding naar perioden
van diep gravende stoornis en misvorming.

5
Wegens verholen nadering aangeklampt. Ondanks het verloop van voorname
gevolgen, ondanks verstandhouding, ondanks betwisting, verblinding, verzuim,
absenteïsme, ondanks het lege getik van flitsberichten - geen ratel verlangt bekende
deuntjes - verlaat geen lezer zijn post onder het even lege maar razend groeiende
licht. De papieren zwever waarop wij, de wereld, de wegen van melk en water,
schrijlings zitten, roert geen vin, zijn kieuwen ademen zich dicht. Alleen zijn lucht
onder hem, bloedeigen lucht geworden, stampvoet, lijdt, schreit, vreet haar ledematen
af, verlost zich, vangt zich in elke nieuwe val.

6
Want voorsprong neemt alleen het krioelen op de hand van verkild wortelvlees. De
stenen tanden bijten zich ijzerhoudend in de
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wonde kleur in de wonde rondom de explosievelden in het vlees van melk en woede,
ros, rot, gevild, nutteloos.

7
Niemand weegt koepels van lafheid en vlucht af aan de vuurhouten arm van vraag
en vraatzuchtig antwoord; laat hen toe tot de gemeenschap der eenzaten; verlang
geen eindpunt; eens vangt de verwisseling aan. Wees dan zo sterk in de zwakheid
als een vloeistof, een meer naast de horizon.

8
A TE MOREMUS, TE MALIEKAAT, A IK KAN, IK KAN NAAR MIJN HAND, WAT GAL EN
BRUIN EN BITTER VOUW IS, DE VERSTORING MALEFICIAT DENDORUM KAN IK DEZE
ENE SPRONG RIJMEN MET MAAGPLOOI EN PLEXUS, ZODAT IK O TE PORPHIRIS

9
(Een kleine kramp vernietigt wat men wil stellen tegenover het woordje ‘luizig’. Een
kleine kramp, een korte maar complete terugval, een neerstorting in het haastig
oververzadigde kristal, een nutteloze duw binnen de snelheid van een stalagmiet.
Wil men stellen ‘luizig’ tegenover alles wat zich afkeert van vlezige neerslag,
ophoping van nutteloze uitdeining die terugschommelt tot in het kreunen van een
lichtsignaal.
Wil men stellen ‘luizig’ tegenover
zo strijken insekten neer op uitgestoken ledematen vordert de beet tot in de regionen
die altijd eerlijk altijd groots en evenwichtig
die altijd zuiver beducht voor paniek, armoedevrees, uitholling zijn geweest.
Komt die éne kleine kramp
in de buurt van de maag
ontij verraden en het opbouwen van een vlugge broze structuur in het veld van eer
op de plaats waar het woord ‘luizig’ nog alles verwacht.)
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10
Stilaan nabijer, hoewel dit onmogelijk is, want gesproken uit verschillende mond,
een strenge koepel (tout cela se désagrège si gentiment) trekt wetten in onze lenden,
een koepel herfst en winter bouwt in haar takken vergeten wrevel, stijgbeugels breken
in haar geraamte, ergens doorboort reeds een altijd voorradige stilstand het gerafelde
touw van de getuigeslinger (eppur si muove). Nochtans stilaan nabijer, geloof me,
uit mijn flank spreekt een vrije mond zijn parallellen uit: gij trekt uw lijnen elders
enigmatisch, zoals ik zwijg wanneer gij luistert, maar ik brul in u, ik ga te keer in
uw holen en barsten en wentel ik u uit uw spoor, lacht gij uw ingewanden toe als een
laatste toevlucht, geef ik u de ruimte vrij, de ijlingse baan der geredden.

11
(Namen eertijds daarentegen de kronkelende waaghalzen bezit van hun lafhartige,
nameloze moedervlek die als olie dreef en groter werd, zonder te denken aan het
begrip voor klankarme handen die geen regen duldden, geen regel te weinig. Toen
het kind zich nog schudde als een poedel, het langdurig verdoken vocht nog aards
uit de poriën drong, opvloog, verdampte, een wolk geurige stoom, namen de eerloze
messenhaters zich voor, de palm van voorheen op te delven als een oorlogsbijl.)

12
Overgeleverd aan een laatste vingerwijzing. Nu kent ge geen gouden negatieven
meer. Indien dit ultieme kruid ergens wies om zich te handhaven in een eeuwennacht,
in een nacht rokende puinen, dan voorwaar zonder mededogen. Elke kronologische
ochtend tast de dag zijn kansen aan, danst hij ten voeten uit zijn gesust verleden.
Voldoende is nu nog steeds ergens een kleine breuk en het roepen van witte
voortekens.
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Hans Verhagen
Cyclus naar mijn ziektebeeld
*

In mijzelf verdronken in de 7
zintuigen die ik vruchtbaar bevoer
tel ik alle cellen samen en ontkom
op de voet gevolgd door mijzelf.
Het zoveelste leven vangt aan;
mobiliseert beelden, ledematen, letters.
(Tel tot 1).
Wat vooraf ging ging vooraf,
de stilte onder mijn voorhoofd
krijgt haar eigen historie.
1 enkele wanklank is al voldoende

*

Het zoveelste leven
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*

1e wanklank: over het natte zand de politie
schiet
mijn 1e dimensies aan flarden. Ik vlucht,
de eeuwige mens, in beweging, op zoek
naar zijn waarheid
die lokt als een leugen, een pracht
van een zeester of,
meer landinwaarts:
'n kuiken van Picasso.

*

De eeuwige mens
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*

Wadend door mijn werelddeel
in laarsjes veel te klein
heel het lieve leventje
in 1 lichaampje te vieren
groei ik uit mijzelf vandaan.
Cel na cel ontaard ik verder
in mijn voetstap, elke
nacht mij uitbraakt en de zon
met nieuwe facetten mij
opbaart in levenden lijve.

*

Nieuwe facetten
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*

1e deformatie: oorlog met mijzelf
(beelden, ledematen, letters)
na 1 enkele seconde ontsnapt luchtalarm
: een taal, geschapen naar mijn ziektebeeld.
Na eeuwen het 1e gedicht door de radio

*

Gedicht door de radio
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*

Televisie? Ik ben gezien.
Binnen de intimiteit van een naald
scherp beeld, de echo van een hart
slag lang verloren leven woeker ik
alle proporties te buiten. Zie je?
: ik tatoueer de televisie tot
een röntgenfoto van mijzelf.

*

Televisie

Randstad 1-3

94
*

Doorgelicht door mijn eigen gedicht
- 1 formule contra ca. 4,5 miljoen
liter christelijk bloed, vruchtwater
waarin ik dapper kopje onder ga leg ik mijn meest effectieve wapen af:
ik ontdoe mij van beweging.
Liefste, ik demonteer mij alleen
voor jou

*

Demonteren

Randstad 1-3

95
*

In laarzen bevaar ik de liefde;
buitengaats
hevige navelstormen.
Wankelend in het authentieke water
tast ik naar kernen als schelpen
en de schepen der beschaving.
Het eeuwig verdronken water roept
de zoutste dromen in mij wakker:
een nieuwe waarheid rijpt in mij.
Het (bio-)logische gevolg van mij:
een afgebeeld & afgeluisterd leven
bekend van radio & televisie.
Afstervende stappen, gaat de mens,
overwoekerd door communicatie,
en baart opzienbarend verder - op.

*

Generaties
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*

Mijn 7 maal geconcentreerde gestalte
verschijnt u nu dagelijks,
maar mijn arbeid voedt u anoniem.
Uiterlijk is niets aan mij veranderd:
Koude oorlog? Voeten in het vuur!
Wereldoorlog? Laarzen in het water!
Maar het verstikte instinct verspreidt
geuren van ontbinding gelukkig nieuwjaar of ik schiet.

*

Koude oorlog?
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*

Mijn laarzen: mijn wereldbeeld,
alle windrichtingen treed ik erin,
eens ontmoet ik mijzelf.
En worteltrekkend uit mezelf
trek ik de kern van
mijn enige waarheid: de celkern.

*

Worteltrekken
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*

De mens manifesteert zich
rond de celkern
in een 7-hoeksverhouding met zichzelf.
Daarenboven niemand niemand dan zichzelf,
de mens,
het middelpunt van alle straffen.
Een steeds kleiner wordende 1
(Algauw
helpen ook mijn pijnstillende schoten niet meer-

*

Rond de celkern
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Heere Heeresma
Een dagje naar het strand
[1]
Daar was hij in de val gelopen. Waar de eindeloze laan, met zoveel enthousiasme
betreden, zich had versmald tot een geasfalteerde bedding tussen al het steen van het
centrum, begon de vermoeidheid uit zijn enkels op te stijgen naar zijn knieën en
verder. Onmiddellijk ingrijpen was noodzakelijk of de grote gelukzaligheid zou
verdwenen zijn. Voor minstens zestien uur, berekende hij konsekwent. Op dit moment
was er weinig meer over van de hoerastemming waarmee hij uit bed geveerd het
water had laten kletteren, serviesgoed stuk liet vallen en het trappenhuis had doen
weergalmen.
Uit ervaring wist hij dat door verder te lopen de vermoeidheid zich achter zijn
ogen zou vastzetten om er alleen nog de doffe alledaagsheid door te laten. Hij vond
een portiek, ging zitten en trok zijn schoenen uit. De koelte van de tegelvloer trok
door zijn sokken en de hebzuchtige vermoeidheid, die pijn in de enkels en het midden
van de wreef kwam tot stilstand en ebde daarna weg. Met zijn halfhoge suède
schoenen tussen zijn licht op de buitenkant steunende voeten stak hij een sigaret op
en beschouwde de smalle reep lucht die nog vrijgelaten werd door de zandstenen
bovenrand van het portiek en de drukke huizenreeks aan de overkant. Egaalgrijs,
nog geen scheurtje, barstje of verkleuring die er op kon wijzen dat het weer
veranderde. De Heer zij geprezen, beter kon het niet. Hij stapte weer in zijn koele
schoenen die van voren en opzij al aardig doorweekt waren en daar een
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prachtige donkere kleur bezaten die geen enkele verwantschap meer vertoonde met
het al te vale suèdebruin. Hij overwoog ze met een natgemaakte zakdoek nu maar
geheel te bevochtigen maar van hieruit vond hij niet direkt een waterplas.
Het regende zeer fijn en voornaam. De temperatuur was zwoel en het egale
wolkenveld leek vandaag wel bizonder laag. Er bestond geen vrees voor een
plotselinge verandering van de weersgesteldheid. Zo nu en dan kletterde er een auto
voorbij, een zachtruisende fietser, een lege tram. Het leek hem nog zeer vroeg toe
hoewel hij naar hij schatte al een snelle mars van meer dan een uur achter zich had.
Het speet hem nu oprecht dat hij de tijd niet had geweten toen hij het huis verliet. In
de verte hoorde hij licht flessengerinkel maar in de winkels aan de overkant en links
en rechts van hem nam hij geen enkel teken van leven waar.
Op zoek dus. Het meest gerieflijke en ook wel het vertrouwdst kwam hem het
interieur van de etalage voor waarnaast hij zat. De smalle zijruit ging in een mooie
wijde boog over in het geweldig glazen oppervlak aan de straatzijde. Het was alleen
stom dat ze voor de omlijsting van de etalage onderaan zwartmarmeren platen hadden
gebruikt. Iedere winkelbediende wist dat honden juist deze steensoort verkozen om
er tegenaan te pissen en zo'n urinevlek waarop de hele dag de zon had geschenen liet
zich nog maar uiterst moeilijk verwijderen. Een ellendig karwei waarvoor elke dag
weer opnieuw een de sfeer verpestend kommando nodig was om de ook al keurig
geklede jongste bediende met harde boender, zeep en rubberen wisser aan de gang
te krijgen. De glanzend gepolitoerde trapvormig omhooglopende etalage met slechts
hier en daar een kunstzinnig opgestelde bandrecorder met geopende kap of een nietig
maar fonkelend verchroomd juweel van een transistor leek hem een bizonder
aanlokkelijk verblijf toe van waaruit hij als een romein aanliggend het verkeer in de
nu iets sneller vallende regen uitmuntend kon blijven waarnemen. Het leek hem zelfs
niet uitgesloten dat hij in deze kijkkast bizonder dronken kon worden. De gekleurde
glazen bokalen die voornaam schaak speelden met een Hi-Fi geluidsinstallatie werden
zeker keer op keer bijgevuld om hun extra zwaarte en
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stabiliteit te verlenen tegen het trillen van het straks op gang komende zware verkeer.
Het was voldoende. Hij voelde zich weer te fit om nog langer voldoening te vinden
in de koesterende schoot van deze etalage. De reeds ingeslagen weg moest volbracht,
een missie vervuld worden. Hij knoopte zijn veters vast en liet om het personeel te
verbazen twee volledig geslaagde modderafdrukken van een rechter en linker
schoenzool op de winkelruit achter. Het flesgerinkel leek dichterbij gekomen en hij
liep even terug om van degene die daarmee bezig was te weten te komen hoe laat
het inmiddels geworden was. In een zijstraat met een eindeloos lijkend perspektief
zag hij in de verte de melkkar maar verder niemand. Tweemaal riep hij vrij luid waar
is de man, waar is de man dan terwijl hij op de kar afliep maar die bleek zich even
snel achteruit rijdend van hem te verwijderen als hij vorderde. Het nutteloze van zijn
poging inziende keerde hij weer terug naar zijn uitgangspunt om verder bij het wilde
onstuimige plein met zijn talloze door mossen begroeide naaldbomen rechtsaf een
buurt met statige herenhuizen in te slaan. Hij had zijn tempo nu aanmerkelijk vertraagd
maar met dit drentelen duurde het minstens nog een uur voor hij er was. Snel lopen
vermoeide hem door zijn zwakke voeten spoedig maar dit trage drentelen kon op de
duur ook moordend blijken.
In een dicht met struiken begroeid plantsoen ontdekte hij eindelijk een elektrische
klok. Half acht. Hij was hopeloos te vroeg. Nog langzamer liep hij verder. In deze
wijk helden de straten hier en daar gevaarlijk naar boven om de schrikachtige
wandelaar toegang te verlenen tot de wijde grijze lucht en langzaam bewegende
boomtoppen.
Hij kon onmogelijk eerder dan een uur of negen bij Carl aankomen. Weliswaar
was de afspraak die ze hadden gemaakt zo rekbaar als ‘in de loop van de ochtend’
maar kon betekenen doch waarschijnlijk hoorde een overval tijdens het ontbijt er
niet onder. Toch werd het zaak er even voor negenen te zijn. Na feestjes had hij bij
Carl verscheidene malen overnacht en hij wist dat Carl omstreeks die tijd in zijn Fiat
sprong om met een nonchalant vertoon van zelfstandigheid en toch niet al te laat,
het
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reklamebureau waar hij werkte te betreden. Klein, kwiek, goed gekleed en met
beschaafd geknipt ponyhaar zag hij hem daar binnenlopen, post in ontvangst nemen
en de receptioniste reeds opdracht geven voor een telefoongesprek nog voor hij op
zijn kamer was. Carl; intelligent, zonder vertoon ruimdenkend, geestig en met het
ideaal de door hem behandelde kliënten blijvend in zijn aktiviteiten te interesseren,
direkteur te worden van het reklamebureau. Een geslaagde goedgelukte zijker, dacht
hij. Carl was maar vijf jaar ouder dan hij en er moest heel wat gebeuren wilde hij het
hem na doen. In ieder geval ging Carl deze keer finantieel in belangrijke mate
bijspringen. In dit geval zou hij het zeker doen. Moeten doen omdat hij er onmogelijk
onder uit kon. Alleen Medusa wist aan alles een ongewenste draai te geven en het
bedrag de allure en grootte van een fooi te laten aannemen. Carl dus eerst de deur
laten openen en dichttrekken en terwijl hij naar zijn wagen liep van korte afstand
toeroepen.
Hij was in de buurt van het grote doel gekomen en koos zich opnieuw een portiek,
ditmaal van een blank herenhuis waar een handelsvertegenwoordiging zetelde. Zijn
jack voelde klam aan bij de kraag en rond de polsen maar het bracht hem niet tot
huiveren. Tot zijn plezier bemerkte hij dat langzaamaan het verkeer op gang kwam.
In deze buurt geen trams en zware vrachtwagens maar kleine autos; Opels, Dauphines,
een enkele Amerikaan en veel fietsers die zich voorover hadden gebogen en trapten
of er een zware storm woedde.
In het huis schoten overal de t.l.-buizen aan en een oude koncierge opende de
zware deur en bevestigde een leren kussentje aan de deurpost. Hij gaf de man een
paar sigaretten en vroeg hem te waarschuwen als het kwart voor negen was. Zonder
zich te verbazen beloofde deze het en verdween weer, een doffe geur in het portiek
achterlatend.
Hij was niet ontevreden over deze manoeuvre. Nu werd hij wel gedwongen hier
te wachten en voorkwam dat hij in een narrige opwelling toch nog voor negenen bij
Carl zou aanbellen. Zelfkennis is een eerste vereiste, sprak hij zachtjes. In de eerste
plaats zelfkennis. Dan de moed de zwakke zijden van het karakter on-
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der ogen te zien. Er moeten middelen gezocht de discipline te ontwikkelen en in
ieder geval te handhaven. Weet het individu zich onverbeterlijk door onmacht of
onwil? Hij zoekt zich een omweg een tussenweg ter handhaving van zichzelve.
Hij opende de deur die weer terugsprong tegen het leren kussen en liep een
marmeren gang in waar hij aan het eind in een kamertje de koncierge bezig zag.
U gaat de koffie zetten, zei ik. Hij ging op de aanrecht zitten.
Jawel. Als de heren d'er zijn willen ze meteen koffie hebben. Zo gaat dat. De grijze
koncierge rechtte zijn rug maar vermeed het hem aan te kijken. Opzet? Gebrek aan
interesse? Deugde de wereld niet en had hij zijn belangstelling verloren?
Betalen ze u wel voldoende? vroeg hij. Ik heb zo het idee dat ze misbruik van uw
ondergeschikte positie maken. Het komt mij voor dat een krachtig verwijt aan de
direktie op zijn plaats is. Dit is een aansporing, ik weet dat u zich nooit iets tweemaal
laat zeggen!
De koncierge goot een melkfles leeg in de pan en begon de fles om te spoelen.
M'n vrouw komt zo dan kan die inschenken.
Hoe laat is het nu? Hij wilde niet de kans lopen de vrouw hier te ontmoeten.
Vrouwen worden ouder en blijven flinker. Ze zou wel heel wat meer mans zijn dan
haar verkalkte echtgenoot.
De koncierge slofte naar de voordeur. Last van de voeten? riep hij hem na. De
man antwoordde niet maar tuurde even aandachtig naar boven. Het is tien over half
negen meneer. Hij kwam weer naar hem toe. Moet u iemand spreken? M'n vrouw is
zodadelijk hier. Ze kent ze allemaal. Ik niet. Ik ben alleen voor de centrale
verwarming.
Het is goed, zei hij. Langzaam liep hij de gang en het huis uit. Hoe ver was hij
nog verwijderd van die leeftijd; een tijd die onherroepelijk kwam. Gode geve het,
hij was bevreesd vroeg te sterven.
Nu voetje voor voetje. Op deze manier deed hij er nog eens een kwartier over - in
dit geval een geagiteerde juffrouw in plastic vlies die hem de tijd mededeelde - en
daarna stond hij onherroepelijk voor Carl's flat. Mooi op tijd, in de beste positie en
goed
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in balans. Het zelfvertrouwen niet ondermijnen door dat bittere proeven van het
finantieel afhankelijk zijn van jan en alleman, deze keer weer eens speciaal van Carl.
Altijd speciaal van die ene en steeds de snelle oogopslag bij het overzien van de
situatie die meestal werd gered doordat alles verliep zoals hij het zich reeds
voorgesteld had.
In feite was Carl een schoft. Dat dit type dure jongen geen notie had van zijn
specifiek finantiële problemen deerde hem niet meer. Het bleek zelfs geen typisch
staaltje van vernauwd waarnemingsvermogen. Bij het liften had hij tenslotte ook
slechts te maken met de stop van een volkswagen, een handelsreiziger. Grote wagens
en duurdere merken behoudens tweedehands aangeschafte, lieten alleen de bebouwde
kom achter zich. Carl was een schoft omdat hij op kwalijke wijze gebruik had gemaakt
van de toestand. Vol spitse grapjes zat die jongen. Terwijl hij weer eens in finantiële
moeilijkheden zat - binnen enkele uren had hij te zorgen voor de kamerhuur - had
hij ten einde raad Carl het geld gevraagd. Carl had er Medusa bijgeroepen en zijn
vraag overgebracht zonder haar de reden te melden. Daarna had Carl hem twee foto's
voorgelegd die later zijn ouders bleken te zijn, en hem gevraagd diegene aan te wijzen
waar hij het meest van hield. Raadde hij het goed, het geld was hem en hoefde niet
terugbetaald. Afgezien dat hij in een van die vlagen geluk die ook hem wel eens ten
deel vielen goed geraden en geïnkasseerd had kon hij dit voorval maar moeilijk
vergeten. Uiteindelijk was het bedrag te gering voor het genoegen dat hij hun er voor
verschaft had. Het was hem onder het weifelende kiezen tenminste niet ontgaan hoe
het Medusa op een bedenkelijke manier opwond, haar handen tegen haar borsten
gedrukt en Carl met een fijn lachje toekijkend.
Opnieuw ergerde hij zich over dit voorval. Al enige tijd hield hij zich bezig een
broodwinning te zoeken waar hij niet binnen enkele maanden uit ontslagen werd.
Zijn aktiviteiten en prestaties lagen op een weinig kommercieel vlak. Wat moest hij
in deze wereld aan met bijvoorbeeld zijn liefde voor dieren? Mijn opgewektheid zal
mij voor zwaarmoedige besluiten beschermen,
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sprak hij zachtjes in de motregen. Veel wat verborgen is zal tot klaarheid komen.
Onverwachte talenten zullen het aanschijn veranderen. Het zij zo.
Carl kon zich nu elk moment vertonen. Zijn grote lichtblauwe Fiat stond gereed,
er was werk te verrichten. Carl, men staat te trappelen van ongeduld je te ontmoeten.
Je blauw coupé en de kliënten. De receptioniste, je post en de direkteur die o zo
punktueel is, waar je toch naar te luisteren hebt. En je beste vriend die in de regen
naast het hek trouw op je wacht tot je buiten komt spelen. Carl kan zich niet
permitteren ziek te zijn, dacht hij. Zonder hem loopt er vandaag wel het een en ander
fout. Hij overwoog toch aan te bellen maar de deur zwaaide open en Carl draafde al
naar zijn wagen. Goddank dat ze elkaar niet nazwaaien die symphatieke moderne
mensen, Medusa zal nog wel met een been in bed liggen. Snel liep hij op Carl toe
en bereikte hem toen deze de sleutel in het slot van zijn wagen wilde steken.
Dag Carl, riep hij en stak beide armen uit alsof hij hem wilde omhelzen. Het lukte
hem zelfs licht te hijgen. Een man die grote haast heeft gemaakt om aan de
verwachtingen te voldoen.
Carls verrassing was oprecht. Hij draaide de sleutel van het deurslot om maar
opende het portier nog niet. Besluiteloos stond hij even naast de wagen, spelend met
de kontaktsleuteltjes in zijnhand.
Carl, kerel wat zie je er weer prachtig uit. Kijk me die helderwitte manchetten
weer eens even onder de mouwen van dat prachtkolbertje uitpiepen. En die voering!
Alle kleuren van de regenboog. Hij had de voering van Carls regenjas die deze los
om de schouders had geslagen beetgepakt en betastte die nu met het gebaar van een
kenner waarmee hij voorkwam dat Carl direkt zou instappen en wegrijden.
Apropos Carl, is Walijne al aangekleed?
Je bent gek, zei Carl. Met dit weer. Dat had je toch wel kunnen begrijpen. Carls
donkere ogen stonden nog wat dof door de genoten slaap maar hij rook heerlijk fris
naar lotion en beste zeep. Het snorretje bewoog terwijl de mond zich tot lachen zette.
Ja, dat had hij wel kunnen begrijpen.
Neem me niet kwalijk Carl maar ik had het beloofd en je weet
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hoe een kind als Walijne er zich op verheugt. Dacht je echt dat kinderen zich iets
van het weer aantrekken? En als het erger wordt kan ik altijd nog limonade met haar
drinken of naar een kindermatinee gaan. Begrijp me goed Carl, ik doe het voor jullie.
Je denkt toch niet dat ik voor de lol van mijn huis naar hier ben komen lopen.
Dit was het argument. Hiermee was alles gezegd. Hij verkeerde in spanning of
Carl ging proberen er nog onder uit te komen.
Gelopen? vroeg Carl ongelovig. Je bent gek. Je had net zo goed even kunnen
bellen. Enfin, je bent er nu.
En daarom Carl, als jij veel van Walijne houdt en het kind een plezierige dag wilt
bezorgen dan fluks die mooie portefeuille getrokken en de bankbiljetten uitgeteld
want geld, mijn beste, daar kan ik jou met de beste wil ter wereld niet aan helpen.
En al zijn de hemelen dichtgeslagen, het goede wordt waargenomen, de intentie
gemeten naar oude beproefde waarden. Kom, zei Carl en opende het portier. Ik heb
om halftien een bespreking.
Vanuit het interieur van zijn wagen probeerde hij kennelijk de toestand weer onder
de knie te krijgen. Hier is geld. Als Medusa het te guur vindt geef je het haar maar
retour. Het beste. Hij sloeg het portier dicht en reed zonder schokken snel weg.
Dag prolurk, riep hij zachtjes de wagen achterna. Carl had een waanzinnig bedrag
gegeven alleen omdat hij er op rekende dat Medusa zou weigeren Walijne mee te
geven. Dan kon zij zien hoe lief hij haar kind wel had. Prettig stel. Helaas Carl, dit
geld komt nimmer weerom. Zie het als een straf voor de hoogmoed. Je vindt alles
gewoon. Je aksepteert mijn moeite en verdriet als een zaak waar je eminente ik recht
op heeft. Wanneer ik maatschappelijk van jouw kaliber was geweest dan zou je van
dankbaarheid op je gezicht zijn gevallen.
Hij slenterde naar de glazen deur van het flatgebouw maar wachtte met aanbellen.
Met zijn voorhoofd tegen het koude natte glas geleund dacht hij diep na. Iets was
vergeten. Hij voelde zich treurig gestemd terwijl hij zijn spiegelbeeld observeerde.
Wat kan mij de tijd schelen sprak hij zich zachtjes toe en probeerde het te zeggen
met vertoon van kwaadaardigheid.
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Hij nam de lift naar de achtste verdieping. Carls gevoel voor perfectie nam alleen
maar genoegen met de hoogste etage waar het uitzicht zo adembenemend was. Vooral
s'avonds bracht een guirlande van lichtjes de bezoekers in verrukking. Carl had
allerlei apparaten in de brede vensterbank opgesteld waar de gasten gebruik van
moesten maken; daar stond hij op. Een enorm scheepskompas wees naar het noorden.
De zware viewer op een driepoot vergrootte indrukwekkend maar de antieke zeekijker
die uit elkaar geschoven moest worden vereiste een zeer vaste hand en een goed
ontwikkeld vermogen tot mikken. De reliëfkaart die op een wand tussen twee ramen
was aangebracht nam de laatste twijfel weg waar men zich bevond. Hijzelf had bij
zijn avondlijke bezoeken terwijl onder het genot van wat drank in het duister werd
uitgekeken altijd een gevoel van kil onbehagen ondergaan bij het zien van die
kaarsrechte reeksen sterke lichtpuntjes die geen andere emotie bij hem teweeg bracht
dan een snel opkomende verveling. De perfekte symmetrie van de doeltreffend
aangelegde nieuwbouw deelde zich zelfs mee aan de onwerkelijke lucht daarboven
van waaruit geen goddelijke interventie was te verwachten.
De lift stond met een tik stil en schoof automatisch open. Hij luisterde eerst
aandachtig aan de deur van Carls flat voor hij aanbelde. Hij wachtte even en belde
opnieuw.
Medusa liet bijna het mandje vallen. O nee Bernd. Alstjeblieft niet! Ik dacht dat
het de eierboer was.
Hij nam het mandje over en zette het voor de deur neer. Daarna stapte hij naar
binnen. Dag Medusa. Natuurlijk, ook 's ochtends zie je er verschrikkelijk uit. Je haar
lijkt wel een onechte pruik en dan die schunnige kamerjas. Carl geeft teveel geld
voor zijn eigen kleren uit.
Medusa vluchtte de badkamer in en met een tik schoot het slot van wit op rood.
Bernd, je bent toch niet dronken? Medusa's stem galmde een beetje in de betegelde
ruimte. Heb je Carl nog gezien?
Ja, ik heb Carl gesproken, riep hij en slenterde naar de keuken
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waar hij zich uit de frigidaire een ijskoud glas melk inschonk. Je weet toch dat we
een afspraak hadden gemaakt? Ik neem aan dat je niet zo onbeschoft bent openlijk
te bekennen dat je die was vergeten. De koude melk deed pijn aan zijn tanden maar
hij dronk het glas achter elkaar leeg. Het hongerige gevoel verminderde er
aanmerkelijk door.
Hij hoorde Medusa bezig in de badkamer. Ze was zich kennelijk aan het verfraaien
die behaagzieke poes, voor dag en dauw al de bekoorlijke te willen uithangen. In de
eetkamer vond hij een onafgeruimde tafel. Hij sneed een stuk van de salami af en
inspekteerde de woonruimte die over de gehele breedte van de flat liep. Carl bezat
een grote bibliotheek met de nieuwste boeken. Overal lagen typografisch mooi
verzorgde reklametijdschriften op de lichtgekleurde banken en fauteuils verspreid.
Hij zocht de laatste nummers van Mad en Playboy uit de stapels die wild dooreen
onder de zorgvuldig vreemd gevormde salontafel lagen en hield ze apart om mee te
nemen. Ook grammofoonplaten bezat Carl in overdreven mate. In de hoeken stonden
hoge stapels en bovenop de boeken en onder de stoelen. Een uitgekiende artistieke
wanorde die het de vrienden onmogelijk maakten ook maar iets onder voet of gewicht
te verpletteren. Een beste belegging. Hij kocht als het goed ging boeken en
grammofoonplaten met het vooruitzicht ze binnen afzienbare tijd weer te moeten
verkopen. Hij vond een plaat van Harry Belafonte, schakelde de draaitafel in en ging
met de hoes op zijn knieën in de vensterbank zitten. Hij bekeek nauwlettend het
zachte negergezicht met de mooie ogen en het kortgeknipte kroesende haar. Hij was
geen minnaar van deze overdreven zanger die zo onbeschaamd week en op effekt
belust Waterboy zong maar de nieuwe jazz waar Carl zo'n verwoed voorvechter van
was kon hij maar niet waarderen.
De lichte regen bleef hardnekkig voortduren, de lucht effen grijs met in de verte
een smerig groepje zwavelgele wolken. Hij opende een raam en draaide de radiator
onder zijn benen op volle sterkte. Zijn broek dampte al, spoedig was hij weer in staat
uren buiten rond te lopen met dit verschil dat het geld van Carl
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een oneindig scala van mogelijkheden aan het pure wandelen toevoegde.
Harry Belafonte liep krassend uit de groef maar Medusa was er al bij en schakelde
de pick-up uit. Doe me een lol Bernd. Even niet.
Ze zag er prachtig uit. De strakke rok en de bizonder hoge hakken wezen er op
dat ze van plan was uit te gaan. Haar bovenlijf hulde zich in een bizarre wijde trui.
Je bent krankzinnig vroeg. Ze ging zitten op de witleren bank en stak nogal nerveus
een sigaret op. Het is trouwens onzin Walijne met dit weer te komen halen. En ze
heeft straf. Ze mag niet van haar kamer.
Wat is te vroeg? Als je kinderen iets belooft zijn ze al om vijf uur wakker om er
iedereen aan te herinneren. En Carl merkte zoëven scherpzinnig op dat kinderen zich
niets van het weer aantrekken maar als ik mij niet vergis en dat doe ik niet, breekt
de lucht reeds in de verte. Een schitterende dag staat ons te wachten.
Medusa kneep haar ogen samen en tuurde naar buiten. Je bent gek, dat zijn
onweerswolken.
Ja meid, het zal er van moeten komen maar neem mij in ieder geval mee want ik
weet wat een vrouw goed staat.
Wat bedoel je, vroeg Medusa achterdochtig. Het deed hem plezier dat ze onzeker
haar paardestaart betastte. Teken aan de wand, men dreigde haar armzalig geheim
te raden.
Een brilmontuur met van die sterke lenzen en halvemaantjes erin. Hij stond op
om nog een stukje salami af te snijden. Ga je uit?
Medusa voelde zich belaagd. Ze drukte tenminste haar sigaret met een vertoon
van energie uit in de basalten asbak. Als ik straks wegga kan je hier niet blijven,
Bernd, zei ze agressief. Carl wil daar niet van weten! Ze stond op en ging zich
demonstratief voor de spiegel staan opmaken.
Het spijt me Medusa maar hoe graag ik ook in dit huis vertoef, zonder jou of Carl
is het een lege huls, ontdaan van charme en geest. Carls geest en jouw charme om
duidelijk te zijn. Ik wil slechts weten of je Walijne alleen laat wanneer je straks
weggaat.
Hij stond voor het raam naar buiten te kijken maar voelde achter zijn rug dat ze
haar spiegelbeeld in de steek liet.
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Gaat je dat wat aan? Bemoei je er niet mee. Ik ken jongens als jij. Pooiers en
armoedzaaiers en altijd bietsen. Ze begon zich nu in ernst op te winden en kwam
naast hem staan om hem boos aan te kijken. Het was geen gezicht. Ze was nog maar
gedeeltelijk opgemaakt. Hij keek haar aan en ze vergat niet haar hoofd naar de
schaduw te wenden. Jullie hebben de pest aan Carl hé, maar hij presteert tenminste
iets. Carl heeft meer talent in zijn pink dan jullie bij elkaar.
Typische vrouwelijke logica, dacht hij maar daarom nog niet altijd onjuist. Het
was begrijpelijk dat ze Carl er bij haalde, zoiets als een bezweringsformule.
Het gaat niet aan over een geachte afwezige als Carl te praten. Hij keek Medusa
in de ogen en voor het eerst zag hij welke kleur ze hadden zonder dat hij op de naam
kon komen. Waarschijnlijk was alleen een omschrijving mogelijk. Het trof mij dat
je in meervoud spreekt wanneer je het tegen mij hebt. Doe je dat alleen als je kwaad
op mij bent? Je hebt gelijk, je verlaagt mijn niveau er mee en dat is grievender dan
een scheldwoord. Daarbij heb je het woord pooier verkeerd gebruikt. Waarschijnlijk
weet je niet eens wat er mee bedoeld wordt en dat pleit dan voor je. Hij had haar bij
de schouders gepakt en drukte haar op een lage stoel. Ze stribbelde even tegen en
ging toen zitten. Ze had er weinig van begrepen en zijn woorden op de een of andere
manier als een kompliment opgevat.
Ik moet me nog opmaken Bernd. Geef mijn tas eens even aan. Geroutineerd ging
ze verder, kijkend in de spiegel van haar tas.
Het stupide wezen tegenover hem klopte niet met het beeld van haar toentertijd
bij het spelletje met de fotos. Hij had haar perverse eigenschappen toegedicht maar
tenslotte kwam het neer op een wat gewaagde opmaak, gedurfde kleding en het
dekadente sfeertje in dit huis. Hij ging haar vermoorden.
Medusa, lonely cat, je bent gevaarlijk als je boos bent.
Ze glimlachte een beetje zonder van het spiegeltje op te kijken. Ze voelde zich
gevleid, blij weer eens de ogen van een man te veroveren om ze daarna als dat zo
uitkwam zonder gewetensbezwaren uit te steken.
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Hij hield een hand voor zijn mond en sprak er zachtjes in. Geluiden en klanken zonder
betekenis. Hij kreeg oprispingen van de salami en hij had haar bijna gevraagd of er
in huis iets te drinken was.
Weet je Medusa, je moet oude vrienden en bekenden niet als vodden behandelen,
ook al is daar misschien reden toe. Jarenlang hebben we met je opgetrokken,
broederlijk bed en brood met je delend. Of ben je dat al vergeten? Weliswaar word
ik er nog misselijk van als ik bedenk hoe we lootjes trokken wie er die dag weer jou
in die kraamkliniek zou gaan bezoeken maar dat was om de schijn van vaderschap
te ontlopen en we kwamen toch maar met fruit en lektuur. Tien dagen lang, voorwaar
dat is werkelijke trouw. De kroegbazen stonden er versteld van dat zo'n ellendig
stelletje slappelingen tot zo iets in staat waren.
Medusa staarde hem aan. De lange nagelvijl die ze hanteerde ging automatisch
over haar nagels heen en weer. Het kwam hem voor dat er iets van paniek uit haar
houding begon te stralen maar hij waagde het niet reeds nu een konklusie te trekken.
Ze kon altijd nog Carl bellen. Hij had zich al een keer in haar vergist.
Hij ontdekte dat hij niet hard of doordringend sprak maar wat zoet en overredend.
Een timbre dat hij tot nu toe niet in zijn stem had kunnen ontdekken. Een geheel
nieuwe sensatie beving hem. Het was ongetwijfeld voor het eerst dat hij zonder
omwegen tegen iemand sprak en zei wat hij meende te moeten zeggen. Ook al was
het maar tegen Medusa en had het gesprek niets om het lijf, het gevoel van niets
ontziende oprechtheid maakte hem duizelig. Mocht dit gevoel van onkwetsbaarheid
waarin hij zich nu ondergedompeld voelde blijvend zijn of in moeilijke situaties
trouw terugkeren dan moest het mogelijk zijn ook in een gesprek met schuldeisers
het gezicht niet te verliezen. Hij ging verder al bestond de kans dat hij Carl als
belangrijke relatie zou verliezen en er een wraakzuchtige vijand bijkrijgen.
Ik neem het je niet kwalijk Medusa dat je een welgeslaagd figuur met een auto
koos. Wie van ons had met je willen trouwen al had hij er het geld voor gehad? Voor
Carl was je ideaal. Vol-
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doende ruig en onverzorgd viel je hem tussen al die geschoren vrouwen die hij reeds
kende op als een nog niet genoten sensatie en daarbij ambitieus genoeg om je in zijn
levenswijze thuis te voelen.
Ze viel hem in de rede, de nagelvijl als een dolk in haar hand geklemd. Wat weet
je van Carl en mij. Ik hield van Carl en hij ging heel lief met Walijne om. Waarom
haal je er altijd zijn geld bij. Geld kon me niets schelen. Carl verdient goed maar hij
is geen kapitalist! Hij is ontzettend royaal.
Medusa, het is dat je nu op gereglementeerde wijze van Carl bent anders zou ik
je in mijn armen nemen en je mond dichtspijkeren met een ijzerharde kus. Ik zie
jullie nog wegrijden met Walijne als een koffer weggestopt op de achterbank. Het
liefst had je het kind thuisgelaten maar je moeder verdomde het terecht voor
kindermeid te spelen.
Medusa explodeerde in een hartverscheurende huilbui. Ze sloeg haar handen voor
het gezicht maar niet voor ze haar tas in veiligheid had gebracht. De blonde
paardestaart viel over haar schouder en haar benen kruisten zich naief, de knieën
licht uit elkaar gebogen, steunend in de nauwe rok die langzaam over de gladde
nylons omhoog schoof. Een plaatje uit Esquire; de call-girl die een cliënt op de proef
stelt; het jonge schaamteloze meisje bij aankomst in een gesloten inrichting.
Een val? Een poging het geslonken aanzien te herstellen door zich openlijk de
zwakke en misdeelde te tonen? Of had het verleden haar werkelijk overweldigd en
zijn woorden geklonken als die van een chanteur die het slachtoffer ook na betaling
niet met rust liet? Dit drama diende uitgezocht, het was de moeite waard.
Hij liet zich op zijn knieën voor Medusa glijden en omvatte haar enkels die hij
begon te strelen tot zijn handen in haar knieholten bleven rusten. Een teder gebaar
dat vriendschap kon beduiden maar de mogelijkheid inhield direkt in die wrede
onredelijke behoefte te voorzien.
Ze gebruikte een bitter parfum dat niet helemaal bij haar paste maar de vertrouwde
lichte geur van zweet en keukengeurtjes die ze vroeger van de snackbar waar ze
werkte meenam naar het
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tochtige kille pakhuis vond hij niet meer bij haar. Het stelde hem niet teleur maar ze
prikkelde hem ook niet meer. Dat kleine verlangen haar benen verder te koesteren
tot voorbij die smalle vouwen die duidelijk in haar rok waren mee getekend kon hij
zonder moeite van zich afzetten. En haar kussen kon zelfs in het geheel geen sprake
van zijn. Het zou afkeer verwekken en op niets lijken.
Hij liet haar knieën los en trok met zacht geweld haar handen voor haar gezicht
weg. Ze had echt gehuild maar zuchtte alleen nog maar. Hij vond in haar tas een
zakdoekje. Ze begon voorzichtig haar ogen te betten en het zakdoekje werd blauw
van de maskara.
Hij ging weer voor het raam staan, om het haar niet moeilijk te maken zich te
herstellen. Diep beneden hem gleden autootjes over het glimmende asfalt. Het groen
van de bomen en perken zag er fris en gezond uit. Deze buurt, ver verwijderd van
de walm en etter uit het centrum leek modern en gezond maar er waren al
onmiskenbare tekenen van verval. Deuren sloten niet meer, gaten en barsten vielen
in de gekalkte muren, fraaie witte stopkontakten hingen los aan een draad en buiten
schilferden reeds de onder de ramen aangebrachte vrolijk gekleurde vlakken. Voor
een oppervlakkige waarnemer nog verborgen maar het ergste moest nog komen. Een
enkele hete zomer en snel daarop volgend vochtig herfstweer en de verwoesting werd
openlijk een feit.
Hij zoog op zijn knokkels en telde de slagen van de Zaanse klok in de hall. Tien
uur, wat kon er in korte tijd zoal niet gebeuren. Een vrouw in nood. Hij die zijn
krachten verzamelt voor een nieuwe smerige dag is gevaarlijk voor twee. Er is reeds
een leugen ontmaskerd en een fluim gevloerd waaruit nieuwe moed en wanhoop is
geput voor dit korte waardeloze bestaan. En de oprechtheid is herontdekt. Het heeft
plaats in woord en gebaar en waarheid en leugen blijken er hoegenaamd niets mee
te maken te hebben. Een extra dimensie met de allure van een meisjes-studente. Een
luxe voor mensen die het onbedreigde bestaan leiden. Bekijk hen! Oprechte mensen
zijn het zich maar al te be-
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wust... Ze woekeren er mee en eisen medezeggenschap. Weet je dat Medusa?
Hij blies op de ruit en schreef in keurig blokschrift, God en daaronder het
symbolische getal 333. Een streep en een aftreksom was geboren. De uitkomst Medusa
gun ik jou. Ik kom er wel op een andere manier achter.
Hij draaide zich om, Medusa keek naar hem op. Sorry Bernd. Ik kon er niets aan
doen. Ik ben de laatste tijd nogal nerveus.
Er is reden voor verslagenheid, dacht hij grimmig. Niet ik heb het kwaad mogen
bedrijven. Ze was al nerveus.
Ze zag er nu heel jong maar toch volwassen uit. De volwassenheid van een
getrouwde vrouw. Ze stond resoluut op. Bernd, je moet Walijne dan maar meenemen.
Ik moet dadelijk weg. Waar neem je haar mee naar toe?
Als het blijft regenen gaan we ergens zitten en naar een kinderfilm. Er draaien er
verscheidene.
Goed dan, ik ben in ieder geval om drie uur weer thuis. Ze begon bedrijvig heen
en weer te lopen, beredderend als een huismoeder.
Medusa, dat je Walijne nu wel met me meegeeft komt dat door ons gesprek? Ze
stopte even met haar bezigheden en keek hem nadenkend aan. Ik geloof dat je gelijk
had Bernd. Misschien is Walijne vroeger veel tekort gekomen. Later praten we er
nog wel eens over.
Wat had hij anders gewild? Alles maar dit niet. Hij kreunde luid. Die toon van
kamaderie, die van gedeelde lief en leed, van gezamenlijk doorzwoegde nachten en
voortdurend geldgebrek deden er niets toe. Met deze omgeving, clean en luxueus
had wat vroeger was niets meer van doen. Wilde zij deze verhouding doorzetten dan
gingen belangrijke offers gebracht worden. Wanneer zij hem als huisvriend er op na
wilde houden dan was Medusa dankbaarheid en zorgvuldigheid tegenover hem
verschuldigd. Iedere keer opnieuw moest er een groot gejuich opgaan als hij
langskwam. Er moest gesmeten worden met uitnodigingen voor etentjes, feestjes en
verrassingen. Dat was de prijs die hij eiste. Het kwam neer op prostitutie.
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Ik ga Walijne even halen, onderbrak Medusa zijn gedachten. Ik weet niet of er koffie
is. Kijk maar. Ze liep de kamer uit.
Hij hoorde de stem van Walijne. Een hoge blijde stem, gedempt door de gesloten
deur en daartussendoor, kalmerend, die van Medusa. Vrouwen zijn vreemde dingen,
dacht hij. Ze kunnen zonder wroeging en met blijmoedigheid haar kind koesteren
met handen waarmee ze kort tevoren een vreemde ontuchting hebben gestreeld.
Hij had in het geheel geen trek in koffie. Het vroege opstaan kon hem de nek wel
eens breken. De laffe smaak was niet alleen van de melk en salami. Snel en geluidloos
alsof hij sloop liep hij naar de huisbar en klapte het deksel omlaag. Hij koos Wodka
omdat die de naam had geen geur in de mond achter te laten. Hij schonk twee
borrelglaasjes vol en dronk ze vlug leeg, zette de fles zonder gerinkel terug en klapte
het deksel dicht. In drie sprongen stond hij weer voor het raam. Er was niets gebeurd.
Hij onderdrukte het gevoel van opwinding na het snelle drinken.
Geen donder aan, sprak hij zachtjes. Voor mij is het middag. Ik heb uren gelopen.
Los van de officiële tijdsrekening bevind ik mij in het uur dat duizenden een aperitief
nemen. Duizenden hebben elkaar en ik heb alleen gedronken. Een teleurstellende
ervaring slechts geschikt voor herhaling als het niet anders gaat of de kansen voor
het grijpen liggen.
Hij hoorde de stem van Walijne plotseling in de hall. Ze bewoog zich luid maar
snel over de parketvloer. Hoeveel lieve vrienden en familieleden zouden niet met
een medelijdend lachje de opmerking hebben gemaakt dat de lieveling wel erg veel
gebons en lawaai veroorzaakte?
Dag oom Bernard, riep ze, opvallend vlug de kamer binnenstrompelend. Kom je
me halen?
Dit was het. Dat blonde kopje en het helemaal blije gezichtje. Het was geen wonder
dat een onhandige bezoeker de opmerking plaatste dat Walijne sprekend op hem
leek.
Ja Rintintin, zei hij, haar bij haar vroegere troetelnaampje noemend, gevolg van
haar bewondering voor de snelle intelligente filmhond.
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Medusa had haar jas aan. Ik heb al een taxi gebeld, kleed je haar verder aan? Ik moet
nu weg. Trek de deur goed dicht, Bernd.
Oké, zei hij. Oké, verdwijn maar. Ik ben blij dat je niet langer bang bent voor je
zilveren tafelbestek.
Medusa kuste Walijne oppervlakkig en was weg.
Waar gaan we naar toe? vleide Walijne en kroop dicht tegen hem aan waarbij ze
heel zorgvuldig zorgde dat de stalen beugels om haar benen hem niet konden kwetsen.

3
Noeste vlijt en gehoorzaamheid worden slechts van je verlangd, Walijne. Hier, vang.
Hij gooide haar een sinaasappel toe die hij uit de keuken had gehaald. Zoals ze nu
zat, haar benen verborgen door de tafel was ze een mooi meisje. Het blonde haast
witte haar sprong en danste. In het smalle gezichtje waren de grote zeer blauwe ogen
vrolijk en al een beetje spottend. De fraaie mond stond genotzuchtig een beetje open.
Tussen witte tanden glansde het speeksel. Als foetus had ze speels en krachtig
bewogen. Nog kon ze met opmerkelijke lenigheid in een zelfbedacht spelletje de
kromming aannemen van een ongeboren kind. Doodstil op de grond liggend riep ze
om toeschouwers en noemde het boontje vraagt om een verrassing. De omstanders
stonden dan ernstig om haar heen maar ze bleef aandringen tot het geld rinkelde.
Deze neiging tot afpersing stelde hem gerust. Hij herkende het als iets zeer eigens.
Heb je geen lange broek om die ijzers te bedekken? vroeg hij haar.
Ze ging hem haast dansend voor naar haar kamertje. Er volgde een geharrewar
van belang en nadat hij haar ook nog een trui met wilde kleuren had laten aantrekken
zag ze er uit als een speelse rebel, een fatsoenlijk schoenpoetsertje.
Zijn we gereed, Walijne?
Ze moest haar jekker nog aan maar hij verbood haar schepjes en emmertjes mee
te nemen. Als je straks moe bent kan ik er mee
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rond sjouwen. Als je wilt scheppen jat je de spullen maar van andere kinderen.
Oom Bernard, je hebt wat gedronken hé, zei ze ineens. Ik heb het wel geroken
hoor maar ik heb toch lekker niks tegen mammie gezegd. Anders was er gedonder
gekomen.
Invloed van Carl, stelde hij vast. Hij zal die twee met zijn onzinnige driftbuien
wel genoeg schrik aanjagen. Ik heb niets gedronken en als ik het wel gedaan had
verbied ik je er enige aandacht aan te besteden. Ik ga niet met je wandelen om
voortdurend aan nare mensen te worden herinnerd.
Hij liep nog eenmaal het hele huis rond en sloot openstaande ramen. In de
slaapkamer van Carl en Medusa drukte hij even zijn gezicht in de lakens van het
onopgemaakte bed.
Als het de kant is waar Carl heeft gelegen is het walgelijk, dacht hij. Geen zinnig
mens zou mij geloven. Hij doorzocht de nachtkastjes aan beide zijden van het bed
en vond een kleine blauwglanzende browning. Hij woog het wapen op de vlakke
hand, rook aan de loop en probeerde het magazijn los te krijgen. Die voze lafbek,
dacht hij. Zou hij het wapen durven gebruiken als hij Medusa in het overspel met
mij betrapte?
Hij floot zacht tussen de tanden en wipte de patronen uit het magazijn. Hij zocht
naar reservepatronen maar vond ze niet. De zware gladde dingetjes liet hij in de
vuilstortkoker vallen. Alles was nu rechtgezet. Gevaren waren bezworen en mogelijke
aanslagen voorkomen. Er stond nu niets meer in de weg om te vertrekken.
Hij sloot de voordeur zorgvuldig en zag dat Medusa een briefje voor de eierboer
in het mandje had achter gelaten. Met ballpoint veranderde hij tien in zevenenveertig
en schreef erbij: mocht u ook roomboter verkopen dan graag tien pakjes. Briefje
direkt vernietigen a.u.b. Gespecificeerde rekening eind van de maand zenden!
Wat doe je? vroeg Walijne. Ze stond al in de geopende lift.
Zweer dat je niets zegt. Tegen niemand!
Ze stak haar handje als een vuist in de lucht. Ze stikte van het lachen. Het was een
genoegen dit lachen te veroorzaken. Dat
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overdreven voorover buigen waarbij ze een arm tegen het middenrif drukte en de
mond opensperde in een geluidloze schreeuw van plezier.
De lift startte en Walijne greep even zijn hand.
Ben je ook zo bang dat ie een keer naar beneden lazert, fluisterde hij haar in het
oor.
Ze knikte, woordeloos.
Beneden in de hall van het flatgebouw ontmoetten ze een al wat oudere dame. Ze
was pompeus gekleed vol lovertjes en krullen en had een lieve overbeschaafde stem.
Dag Walijne, ga je fijn wandelen met, ze keek hem aan. Met de minnaar van mevrouw
jawel, en blijf met uw handen van haar af. U kunt een besmettelijke ziekte met u
meedragen. Hij trok Walijne snel met zich mee. Buiten op straat fluisterde hij, kijkt
ze ons nog na?
Walijne had enorm plezier. Ze keek voorzichtig om. Ze kijkt ons na, oom Bernard,
fluisterde ze terug.
Dan moeten we als de donder weg zien te komen.
Ze hield hem zonder moeite bij in eigenaardige houterige sprongen. Ze had zich
helemaal aangepast. Waarschijnlijk deerde die verlamming in het spel haar al niet
meer.
De fijne regen kapselde hen in. Angst is universeel, prevelde hij voor zich uit. Het
was prettig om te wandelen en tegen Walijne te praten al kon ze hem misschien niet
horen. Het verloor iets van de zinloosheid waar hij aan leed in zijn gesprekken met
de ruimte. Fotografisch scherp zag hij hen beiden lopen. Een leuk kind dat vol
vertrouwen in hem voorthuppelde maar reeds beschadigd voor haar leven begon. En
hij in zijn pillow broek en leren jack, omgeven met een odium van misprijzen en
lege volstrekt lege eenzaamheid. Niemand weet hoe verloren en nutteloos ik mijzelf
gadesla. De twee helften van een Maagdenburger bol geven, mits goed samengevoegd
en de handvatten worden weggedacht een kogelronde werkelijkheid te zien. Wie
daaraan wil tornen zal de kranen moeten opendraaien, het schip verlaten en ondergaan
in een ander.
De glanzende tegels van het trottoir en het asfalt van de middenweg, de gedurfde
glazen bordessen en speelse bronzen beel-
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den van spelende kindertjes voor de flats kwamen op hem toe, hielden halt en maakten
front. Een onwerkelijke luchtspiegeling die zich tot het drukke verkeersplein zou
voortzetten wachtte hem op zijn eenzame wandeling met het kind. Nergens waren
voetgangers te bespeuren aan wie hij desnoods de weg had kunnen vragen en steels
hun natte jassen aanraken.
Walijne was een grasperk opgehuppeld en nu bezig kleine witte bloempjes te
verzamelen. Hij wachtte geduldig op haar zoals eigenaars van honden dat deden, in
kalme berusting.
Oom Bernard. Ze kwam vrolijk op hem toe. De regen had het blonde haar tegen
haar gezichtje geplakt dat leek te drijven en te schommelen op onzichtbare
luchtstromen. Wil je het voor mij bewaren. Ze gaf hem een handvol van die
onaanzienlijke bloemetjes, weinig zorgvuldig geplukt. Aan beide zijden van het bosje
staken de stelen er uit. Je mag ze ook wel houden hoor maar je moet ze wel
wegstoppen.
Hij vond een oud couvert, stopte daar het bosje in en probeerde het geheel dicht
te plakken.
Ik zal ze verbergen, zei hij, haar natte handje pakkend. Dreigen er gevaren dan
halen we ze te voorschijn en bieden ze aan. Er bestaat maar weinig dat daar tegen
bestand is.
Met dat al vorderden ze maar langzaam. Walijne toonde grote belangstelling. Het
gewone was merkwaardig en het vreemde eiste verklaring op verklaring. Het leidde
hem af van de grote dingen die te gebeuren stonden. Het hield hem boven in wrevelige
bezonken wateren.
Moet je vaak naar de dokter?
Nee. Straks ga ik weer maar je moet er altijd zo lang wachten en mammie laat me
altijd alleen om boodschappen te doen.
En wat zegt de dokter dan? Doet hij je pijn? Hij veronderstelde dat een onderzoek
gelijk stond met pijn, iets onheilspellends en onbehaaglijks. Als ze geregeld
onderzocht werd bestond er nog een kans.
Walijne antwoordde hem niet. Een brandweerzuil trok haar aandacht en het gelukte
haar er schrijlings bovenop te gaan zitten, de hoge schoentjes waaraan de klemmen
van de beugels
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zichtbaar werden rondzwierend.
Ze was onhoudbaar. Alles moest beroken en betast worden. Hij overwoog de bus
te nemen maar Walijne ambieerde de tram. Ze wachtten in een ouderwets houten
tramhuisje met een dak in Jugendstil op de zware Budapester met zijn rieten banken.
Hij gaf Walijne wat dubbeltjes om met de weegschaal te spelen die naast het
wachthuisje stond. Het was doodstil. De regen was hoorbaar in de gracht die het bos
van de stad scheidde. Een enkele vogel scheerde over de tramrails die hier in de
buitenwijken nog niet waren ingekapseld door het wegdek.
Walijne, zullen we een taxi nemen.
Ze voelde er niets voor. Ik wil in de tram, zei ze. Als ik met de tram ga dan, ze
dacht diep na maar het kwam niet.
Ze stonden juist samen op de weegschaal toen hij op zijn schouder werd getikt.
Hij draaide zich met een ruk om. Het was Louis. Achter hem aan de overkant zag
hij de wagen staan. Een grote Amerikaan van ouderwets model. Het portier stond
open. Een jonge vrouw, half naar buiten geleund, keek toe. Ze moesten langzaam
hebben gereden en de remmen haast niet hebben gebruikt. Waarschijnlijk hield Louis
altijd rekening het geluk te treffen en een klant te overvallen.
Geld, zei Louis. Alleen maar geld en we praten er niet meer over.
Hij zag er in het daglicht bizonder gewoon uit, in een kolbert-jasje met een
onduidelijk speldje op de revers. Hij had zijn enorme handen in de zij geplant, de
voorpanden van het kolbertje losjes achter zich zodat de massieve borstkas
indrukwekkend spande. Louis keek hem niet aan maar staarde haast verlegen naar
de grond alsof hij zich schaamde en ook wel of het hem eigenlijk niets aan ging.
Hij kende dit. Het behoorde tot de truks van welvarende kroegbazen die niemand
nodig hebben om de boel schoon te vegen. Je kon jarenlang joviaal met ze omgaan,
ze bleven gevaarlijke knokkers. Hun kalmte was schijn, langzaam maar
onontkoombaar wonden ze zich op. Louis' adem ging al sneller. Een ramp was zeer
dichtbij.
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Sorry Louis, ik moet met dit meisje naar de dokter. We wachtten hier op de tram. Je
ziet het, ze loopt in beugels.
Walijne had even naar hen gekeken maar vond het niet leuk genoeg. Ze vermaakte
zich door steentjes in de gracht te gooien.
Daar heb ik niets mee te maken, zei Louis. Hij bleef naar de grond kijken maar
een kleine beweging deed vermoeden dat hij ging uithalen voor een klap.
Hij reageerde automatisch en deed een stap naar voren. Hoe dichter hij bij Louis
stond hoe minder ruimte die had om te stoten. Meteen deed hij een greep in zijn zak
en haalde al zijn kleingeld eruit.
Louis' beroep verraadde hem. Hij wist alles van intimidatie maar als er geld
rammelde verloor hij zijn biologerende konsentratie en keek.
Het was ongeveer een gulden of drie. Louis had in een oogopslag het bedrag
getaxeerd.
Dat is niet genoeg, zei hij rustig.
Sla hem in elkaar, Louis, schreeuwde de vrouw plotseling uit de wagen. Het klonk
ongemeen vulgair. Waarschijnlijk was het een gewone temeier. Louis reageerde er
niet op. Ze liet hem volmaakt onverschillig. Ze mocht mee in de wagen maar alleen
omdat hij zich misschien kon gaan vervelen. Louis behandelde die vrouwen precies
zoals zijn klanten, alleen de toon was ruwer.
Dat is alles, Louis. Ik hoop dat je ons nog wat tramgeld laat. Je kan het dat kind
niet aandoen te laten lopen. Volgende week vang ik weer wat en dan kom ik langs.
Hij greep de arm van Louis die zwaar maar meegaand was en liet het geld in de grote
kurkdroge hand glijden.
Vergeet het tramgeld niet, Louis. Hij hoopte dat de truk werkte en ineens werd
het hem ontstellend duidelijk dat hij die klap zou krijgen.
Louis draaide zich om en keek naar boven alsof aan de elektrische leiding de
tarieven waren opgehangen. Hij had het geld in de zijzak van zijn jasje laten glijden
maar deed een greep terug, haalde een berg geld te voorschijn en gaf hem een gulden.
Volgende week de rest, zei Louis kalm. Ik weet je te vinden.
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Hij haalde snel en geroutineerd uit en sloeg eenmaal.
Men was op de hoogte. Het was de introduktieklap die met de linkervuist
geschiedde. Aan de rechter droeg Louis twee zware gouden ringen met grote
gevaarlijke stenen.
Louis liep terug naar de grote Amerikaan, heel rustig en met gebogen hoofd tegen
de regen, startte onhoorbaar en gleed weg.
Walijne had het toneel wel degelijk gadegeslagen. Ze stond wit van woede op de
rand van het trottoir aan de andere kant van de rails. Ze zwaaide driftig met haar
handjes. Gemene man! Je mag oom Bernard niet slaan, riep ze en haar stem sloeg
over.
Hij vermoedde dat Louis in de achteruitkijk spiegel hem bij het wegrijden gade
zou slaan en hield dramatisch zijn hoofd in de armen.
Is het erg, oom Bernard? vroeg Walijne heel hef en sloeg haar handjes om zijn
hoofd. Hij was gaan zitten op de weegschaal en voelde zich slap en trillend van angst.
De klap was hard aangekomen maar hij had hem opzij van zijn voorhoofd weten op
te vangen. Met zijn zakdoek veegde hij wat bloed weg. Het was niet noemenswaard.
Langzaam herstelde hij zich. Walijne was allerliefst. Ze plukte grote bossen nat
gras en legde die op zijn knieën als was het een kruid die onweerstaanbare krachten
samenbundelde.
De ellende dezer wereld is niet aan de goddelozen geopenbaard. Wie sterk staat
slaat, de zwakke ontbreekt de kracht voor de vlucht. Hij praatte zachtjes tegen Walijne
en streelde het natte zachte haar. Het liefst had hij haar in zijn armen genomen en
openlijk en hartverscheurend gehuild. Geen mens was in staat lange tijd geheel alleen
in de gevarenzone te leven. Dit heroïsche bestaan leverde alleen maar misprijzen op.
Hij kon slechts rekenen op laatdunkende gezichten wanneer bekend werd dat hij
Walijne als argument had gebruikt tegen een manende caféhouder.
Hij knoopte een schoen los en haalde het bankbiljet dat Carl hem gegeven had uit
zijn sok. Het losse geld was geen belangrijke verliespost.
De tram floot waarschuwend. Hij nam een geur mee van nat
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staal, zijn ramen waren beslagen.
Walijne ging zitten aan de kant van het raam en begon figuurtjes op het bewasemde
glas te tekenen. Kinderen van haar leeftijd gingen altijd op hun knieën leunen maar
dat zou haar door de beugels alleen maar pijn doen. Ze wist niet beter en zocht ook
geen vervanging door op zijn schoot te willen zitten.
Kan je er nog wat van zien, Walijne, vroeg hij en wees op zijn voorhoofd.
Nee hoor, het is bijna weg. Ze wees aan hoe klein het wondje was en daarmee was
voor haar de zaak afgedaan.
Ze keek de coupé waar ze zaten even rond. Er zat verder niemand. Alleen in het
voorkompartiment twee oudere mensen. Ze bewonderde de rotan banken. We hebben
hiervan een koffer, deelde ze hem mee en ging toen tevreden naar buiten kijken, haar
koude natte handjes tussen de knieën geklemd.
De kaartjesknipper kwam bij hem. Hij betaalde maar de man bleef treuzelend
staan.
Hoe gaat het er mee? Nog goed thuisgekomen? Hij had luid boven de bonzende
wielen gesproken.
Hij keek de kondukteur in het gezicht. Een oude man die zijn bijziende ogen in
een stalen brilletje gevangen hield. Traanadertjes zwierven over het vale gezicht, de
gerimpelde mond stond allervriendelijkst. Hij kon de man met de beste wil van de
wereld niet thuis brengen.
Kent u me niet meer? vroeg de kondukteur. Hij scheen verwonderd of teleurgesteld.
We hebben samen nog zo gezellig een borreltje gedronken bij Lelieveld.
Het spijt me, zei hij. Moet u niet naar voren om de tram te besturen? Straks
gebeuren er de grootste ongelukken. Hij sloot zijn twee geopende handen aaneen als
een boek en bewoog zijn hoofd zacht heen en weer alsof hij zich verdiepte en las.
Verder durfde hij niet te gaan hoewel hij die man er niet voor aanzag hen uit de tram
te verwijderen, maar de afstand was nog te groot om een experiment te riskeren.
De kondukteur droop af, hoofdschuddend.
Waarschijnlijk was hij weer eens zo bezopen geweest dat zelfs

Randstad 1-3

124
het café uit zijn herinnering was verdwenen. Hij herkende de naam Lelieveld niet.
Werd het geen tijd voor algehele reorganisatie? Te laat, alleen mobilisatie en krachtig
verweer konden nog iets redden. Hij voelde zich rot en was blij met de regen, die
geluidloze weemoed, een passende gezel. Hij was gesignaleerd als een bonte hond
maar waren daartussen geen schitterende kleuren te ontdekken? Alleen voor mijzelf.
Men kan mij straffeloos en op klaarlichte dag overvallen en allen zullen glimlachend
toezien.
God onze Vader, bad hij zachtjes. Laat mijn remweg niet te lang zijn. Voorkom
met Uw goedertierenheid een fatale botsing. Geef mij als ik mag kiezen Walijne mee
op de vlucht. Ik beloof U het niet te zoeken in verre landen. Ik wil mij slechts vestigen
in een veenkolonie of in het merengebied, de Biesbosch. Ik zal de grenzen respekteren.
Laat eenmaal Uw wil geschieden waarnaar de mijne haakt.
Ze stapten over in een snelle gele die voortzoevend en bijna zonder te stoppen
naar het strand en de zee rende.
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Journaal
Noud van Eerenbeemt
Brieven onder nr...
Vraag en aanbod nemen in de raamadvertenties een grote plaats in; het voorbijtrekkend
publiek wordt de aandacht gevestigd op tweedehands kinderwagens, lessen in Russisch
en Chinees, en kamers te huur. Even opvallend zijn ook de eenzamen, die soortgenoten
zoeken. Een van de medewerkers aan Randstad ging onder een schuilnaam in op de
raamadvertenties, waarvan de tekst hieronder volgt. De brieven, die volgden op zijn
(in het kort weergegeven) aanmeldingen, zijn in extenso weergegeven. De
authenticiteit van deze documenten wordt door de redactie van Randstad gewaarborgd.
Namen zijn door initialen vervangen, evenals sommige adressen.

Raamadvertentie 1
Heer m.l. met zeer onderd. karakter zoekt kontakt met dame met beslist h.z. karakter.
Br. No. 1470 alhier.

Antwoord
Wil naar aanleiding van uw raamadvertentie graag kennismaken. Ben in bezit van
dominerende persoonlijkheid en gewend dat anderen mij gehoorzamen.

Document
Zeer geëerbiedigde Meesteres,
Hiermede dankt ondergetekende U voor Uw brief, waaruit inderdaad blijkt dat U
eventueel bereid bent ook mijn opvoeding en opleiding zeer krachtig ter hand te
nemen. Ik wil U openhartig schrijven, doet U, in Uw antwoord dat dan ook en schrijft
U mij openhartig hoe U mij denkt aan te pakken. Als ik bij U kom, moet U mij alles
maar dan ook alles afnemen en wegsluiten wat ik bij mij heb en wat ik aan heb. Alle
kleding incl. schoenen en sokken. Daarna moet U mij geheel kleden als een meisje,
ondergoed, rok en bloese, event. oorbellen en halsketting, enz. Ik ben 47 jaar doch
heb een zeer slank en vrij jeugdig figuur. Alle dameskleding van maat 42-44 past
mij. Ik
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moet n.l. Uw Slavin wezen. Ik heb mijzelf door middel van die advertentie aangeboden
en ben dus doodgewoon gelijk te stellen met een hoer! Ik smeek U dan ook mij als
dusdanig op te leiden! Scheld mij uit als U dat wilt voor slet en hoer, maar, zolang
ik bij U ben hoeft U mij nooit als een man aan te spreken. U moogt er gerust nog
een andere vrouw bij halen, die mij dan van U huurt en U betaalt voor mijn diensten!
Die diensten zullen bestaan in het onvoorwaardelijk gehoorzamen van Uw en
eventueel haar bevelen. Onverschillig wat dit is. Het meest perverse is voor Uw hoer
nog geschikt. En wil ik niet, of doe ik iets niet goed of niet vlug genoeg, straf mij
dan, onverbiddelijk!
Maak een zeer dankbaar gebruik van de zweep. Bind mij vast aan handen en voeten
en ransel mij!
Ik heb eens een Meesteres gehad die mij vastbond aan de leuning van de trap en
zo haar vrouwelijke klanten met mij liet doen wat zij verkozen.
Sommigen spuwden mij in mijn mond, omdat dit vrouwelijke hormonen zou
bevatten. Tegelijkertijd trokken en draaiden zij dan aan mijn tepels. (Ik heb inderdaad
ruim vel op mijn borsten.) Als ik kreunde of ‘au’ zei, stopten zij mij een slipje in
mijn mond en ging de zweep er over, en daarna werd ik opgesloten in een kast.
Hiervan bezit ik enkele foto's, die ik U zal tonen zodra wij elkaar zien.
Een ding dus, wees streng, zeer streng voor mij, en dwing mij desgewenst met de
zweep tot alles waar U op dat moment lust in heeft.
Ook kunt U mij b.v. dienstmeiden werk (zoals zeilwrijven, ramen zemen, afwassen,
theezetten en U bedienen) laten verrichten. Laat mij, vóórdat U begint een briefje
tekenen, waarin ik mij aan U disponibel stel als Uw slavin.
In afwachting van Uw antwoord, (hopelijk zeer spoedig) teken ik in diepe deemoed
Uw slavin Gerda Verneder mij
zo veel U maar kunt!
P.S.

Wees reeds streng in Uw antwoordbrief.

Mocht U mij willen treffen, ik kan tussen de middag 12-1 of 1-2 en van 5.30-6.30
U ontmoeten op een door U te bepalen plaats. Zeg maar waar, doch liefst in het
centrum, want ik ben op kantoor op de Keizersgracht (lage nummers) en omdat U
uit Haarlem schrijft, vermoed ik dus dat ook U hier in A'dam werkt. Wij kunnen dan
een kopje koffie drinken en alles bespreken. IK BEN GEHUWD, DUS VAN MIJN
DISCRETIE KUNT U VERZEKERD ZIJN!
Meesteres. Zeg mij hoe ik U treffen kan en hoe ik U herken. Ik ben gekleed in een
donkerblauwe regenjas en zonder hoed.

Raamadvertentie
Echtpaar zoekt kennismaking met meisje met onderdanig karakter. Brieven onder
nr...
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Antwoord
Uw raamadvertentie gelezen. Wil graag kennismaken. Mijn vrienden prijzen mij
altijd om mijn volgzaam karakter.

Document
Ons slavinnetje!
Met grote belangstelling lazen wij je gisteren ontvangen brief.
Wij zouden je als kostschoolmeisje willen ontvangen en je alle discipline willen
bijbrengen, die nodig is om je tot een uiterst gehoorzaam meisje te maken, die onze
bevelen gewillig en stipt uitvoert. Wij, dus de school, zou zich tot doel stellen je op
te voeden en af te richten tot een ervaren dienares in de liefde, hetgeen iedere goede
vrouw toch dient te zijn en die ons tot het hoogste genot weet te brengen. Daarnaast
ziet onze school zich tot taak je tot een moderne mondaine slavin te maken. Enz.
Enz. Dit zal natuurlijk niet zonder de karwats (geen lichaamsbeschadigingen) en vele
andere straffen (binden, paardje rijden enz. enz.) tot stand kunnen komen.
Maak een afspraak met ons!
In afwachting,
Je meester en meesteres Tea en George...
Zaterdags wordt naar een brief gevraagd: kiosk... Stad-C.

Raamadvertentie
Heer, 40 jaar, zoekt kennismaking met dame met heerszuchtig karakter.

Antwoord
Uw raamadvertentie gelezen. Kennismaking misschien nuttig. Heb lang, blond haar
en dominerend karakter. Gaf vrienden heropvoeding. Zij zijn mij daar dankbaar voor.

Document
S.v.p. Vernietig al onze (eventuele) correspondentie!
Lieve Meesteres.
Ondanks dat ik niet zo'n echte slaaf ben, noem ik je toch maar zo. Hoe ik ben wil
je natuurlijk weten. Zal volkomen openhartig zijn wanneer ik hetzelfde mag
verwachten. 40 jaar zoals je weet. Recht van lijf en leden geen afwijkingen tenminste
op lichamelijk gebied niet. Je brief interesseerde mij wel heel erg. Ja ik spring altijd

Randstad 1-3

van de hak op de tak. Het liefste dat ik zou willen is jou verwennen en doen wat jij
wilt om jou blij en gelukkig te zien. Mijn beloning eventueel daarvoor zou jouw
mond zijn. Weet niet of ik een heropvoeding nodig heb. Dat is een heel mooi woord
maar weet niet wat daar onder verstaan werd. Je zou mij mogen slaan zonder striemen
wanneer je dat kunt, wat ik ergens wel betwijfel. Hou van een vrouw die een sterke
persoon-
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lijkheid is. Zal je nog wat zeggen. Hou ik heel veel van lesbische vrouwen. Ben ten
dele een filosoof. Ook al door mijn leeftijd, niet meer 20 als vroeger. Niet meer zo
natuurlijk dus. Het is mogelijk dat ik door deze brief niets meer van je zal horen
omdat hij je tegenvalt en je misschien alleen een man verwacht om op te beuken en
te trappen. Ik kan heel zacht zijn en heel onderdanig zijn wanneer ik op mijn meesteres
verliefd zou worden. Dit zou ik kunnen worden wanneer wij samen gepraat zouden
hebben of ik uit je schrijven begrepen zou hebben hoe je bent en wat je voelt. Weet
niet wat je doet en of je overdag werk hebt. Ja ik ben wel getrouwd en heb uitsluitend
overdag en bij voorkeur 's morgens tijd. Wil proberen volkomen oprecht te zijn
hoewel het moeilijk is jezelf te kennen. Nog een paar dingen die misschien niet
belangrijk zijn.
1. Kun je dit schrift lezen.
2. Je hebt dus deze brief zelf afgegeven.
3. Toen ik jouw brief afhaalde (de enige) zei deze man: zo dit is een bekende
enveloppe en trok deze er zo uit.
4. Financiële bijbedoelingen voor mij onbekend. Heb te veel schuld.
Het is toevallig dat ik heel veel houd van lang en ook nog van blond haar. Wil je
slaaf zijn op mijn eigen speciale manier. Heel erg gevaarlijk voor mij want als ik dit
voelde zou ik verliefd op je zijn. Verwachtte geen brief en informeerde daarom pas
vandaag.
Erg prettig wanneer je mij weer terug schrijft. Vroeg om een foto, maar een ware
vrouw met persoonlijkheid stuurt deze niet direct. Schrijf je?
Hoop je spoedig te zien. Brieven aan: H.v.d.N. p/a Kiosk... Amsterdam.

2e document
Lieve Meesteres.
Waarom schrijft U niet terug? Weet wel dat U niet om een slaaf verlegen zit, maar
wil toch graag weten of U er mee door wilt gaan.
Wil alles voor U zijn en al Uw wensen vervullen.
H.
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Cees Nooteboom
Iedereen twist
Whau, whau, whau, whau.
Iedereen, iedereen twist.
Je wordt er gek van. Whau.
Iedereen, iedereen twist.
Je wordt er ziek van. Whau.
Iedereen, iedereen twist.
Je wordt er mal van. Whau.
Iedereen, iedereen twist.
Je wordt er gek van.
In de regen of in de mist,
Iedereen, iedereen twist. Whau.
Je wordt er gek van, gek van, gek van. Whau.
Je wordt er gek van, gek van, gek van. Whau.
Je wordt er gek van, gek van, gek van. Whau.
Je wordt er gek van, gek van, gek van.
In de regen of in de mist,
Iedereen, iedereen twist.
In Parijs, hoeaa, hoeaa, in Madrid, hoeaa, hoeaa,
In Berlijn, hoeaa, hoeaa, in Milaan, hoeaa, hoeaa,
Ja, zelfs in Geleen twist haast iedereen. Whau.
Whau.
Je wordt er gek van, gek van, gek van. Whau.
Je wordt er gek van, gek van, gek van. Whau.
Je wordt er gek van, gek van, gek van. Whau.
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Je wordt er gek van, gek van, gek van.
In de regen of in de mist,
Iedereen, iedereen twist. Whau.
Hee, Paul, wat ben jij aan het doen?
Ik? Ik? Ik?
Ben je aan het schaatsen?
No.
Ben je aan het vechten?
No.
Ben je aan het twisten?
Ja.
In de zon, hoeaa, hoeaa, in de kou, hoeaa, hoeaa,
In de regen, hoeaa, hoeaa, in de sneeuw, hoeaa, hoeaa,
Ja, zelfs in de mist,
Iedereen, iedereen twist, Whau.
Je wordt er gek van, gek van, gek van. Hoeaa.
Je wordt er gek van, gek van, gek van. Hoeaa.
Je wordt er gek van, gek van, gek van. Hoeaa.
Je wordt er gek van, gek van, gek van.
In de regen of in de mist,
Iedereen, iedereen twist. Whau.
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Kroniek
Henk Leffelaar
Barney Rosset - Grove Press
Op weg naar 64 University Place en Grove Press bleef ik in Union Square Park
hangen. Het was augustus en het was warm. Op de wandelpaden stonden kluitjes
mensen (meest mannen) heftig gesticulerend tegen elkaar te praten. Een flamboyante
Puerto Ricaan in een zwart sporthemd en een zwarte broek met verfklodders stond
onder een kleverige schipperspet uit te leggen dat hij een uitvinding had gedaan.
‘Listen, goddamn it,’ zei hij toen iemand hem voor de zoveelste keer
interrumpeerde, ‘zometeen ga ik een mijnwerkerslamp kopen, jeweetwel, een die je
op je harses zet.’ Terwijl zijn hand omhoog ging, viel zijn mond langzaam open. Er
was geen tand te zien.
‘So what,’ zei een man die zijn hond uitliet.
‘Goddamn it,’ zei de Puerto Ricaan, ‘listen, die lamp ga ik vannacht opzetten en
dan kan ik de hele nacht door schilderen.’
‘En wat ga je dan schilderen?’ vroeg de man met de hond die erbij was gaan liggen.
‘Jeezus, wat een oud hoer,’ zei de Puerto Ricaan, ‘uithangborden natuurlijk, wat
anders?’
Op een zijpad zat een jongen achter een ontvluchte groen-gele parkiet aan. De
vogel was hem ondanks gekortwiekte vleugels iedere keer te vlug af. De jongen trok
zijn overhemd uit en sloop achter de vogel aan die nu op het gazon dribbelde.
Voorzichtig hief hij zijn shirt op om het als een valnet neer te laten komen, maar de
parkiet fladderde verder. Een grijze, dikke vrouw, wier naam vermoedelijk Amintore
of Gastraneppi was, stak haar hand uit en zei: ‘Come here, you birdie.’ De vogel
streek op haar pols neer en liet zich aan de jongen overhandigen, terwijl drie vriendjes
zich rot lachten.
Er was ook nog een Jood die het in een groepje luisteraars over Berlijn had. Toen
men belangstelling begon te vertonen, zei hij: ‘Ah hell, let's talk about women.’
Ik was op weg naar Grove Press. Als de telefoniste me niet gezegd had dat het
boven een winkel was, zou ik het vermoedelijk nooit gevonden hebben. University
Place is een lange rechte straat, rustiger dan andere straten in New York, maar niet
minder gruizig. De winkel was een comestibleszaak en Grove Press bevond zich aan
het eind van
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een lange steile trap. Ik verwachtte na dit on-New Yorkse entree een soort
zolder-bedrijvigheid, maar achter de deur lag een lang-gerekte vestibule waarop drie
deuren uitkwamen. Aan een lage maar helderkleurige balie zat een teleurstellend
onaantrekkelijke vrouw stekkers in een schakelbord te prikken.
‘Good afternoon, Grove Press. Just a minute, please.’ Stekker in. ‘I'm sorry, Mr.
Rosset hasn't returned from lunch yet. Thank you.’ Stekker uit. ‘En u?’ zei ze tegen
mij.
In een hoek stond een draaibaar rek met Grove Press paperbacks. Aan de andere
kant was de muur behangen met omslagen van Evergreen Review en achter de
telefoniste, boven het schakelbord, hing een affiche dat ik als een vergroting van de
omslag van het nummer van Evergreen Review herkende dat aan ‘pataphysics’ was
gewijd: de bezwerende gidouille op het negatief van een wielrijder in Frankrijk. Om
drie uur werd de telefoniste (die inmiddels twee vriendinnen simultaan had opgebeld
en met elkaar had laten spreken) afgelost. De nieuwe telefoniste was nog ouder en
nog lelijker.
Om half vier kwam Barney Rosset de trap op, twee treden tegelijk, en verdween
door een van de deuren. Een loper kwam binnen en leverde een pakket boeken af
dat even later door een dunne jongen in hemdsmouwen en vest werd opgehaald. Kort
daarna werd ik binnengelaten.
In Amerika, waar uitgevers zich in forten van gewichtigheid schuilhouden, is
Grove Press toegankelijk als een bordeel. Barney Rosset, directeur van de uitgeverij,
is informeel, direct en bijna joviaal. Zijn eigen kantoor, dat uitkijkt op een schilferende
muur met verveloze kozijnen, is in overeenstemming met zijn persoonlijkheid:
modern, niet echt rommelig, praktisch. Op zijn lage L-vormige schrijftafel staan drie
telefoons (twee zwarte en een groene) tussen ordeloze stapeltjes brieven, een Larousse,
en een grote keisteen die als presse-papier wordt gebruikt. Rechts van zijn bureaustoel,
een tafeltje met een Olivetti Studio 44, waarnaast een papieren drinkbeker nog half
vol met koude koffie. Voorts: een draagbaar bandopnameapparaat, een radio,
airconditioner en een blijkbaar veel gebruikte samowar in gezelschap van hoge
aardewerk kopjes die eruit zagen alsof ze in geen dagen gewassen waren. De enige
wandversiering bestaat uit twee schilderijen van de in Parijs wonende Nederlander
Bram van Velde (allebei een cadeau van Samuel Beckett) en verder planken met
boeken. In een hoek: twee grijsstalen archiefbakken, vol met papieren.
Barney Rosset is 39, welgesteld (vader was bankier in Chicago, waar Rosset werd
geboren), vlugsprekend en energiek. Aan uitgeven had hij nooit gedacht, wel aan
filmen, misschien omdat hij in de oorlog was toegevoegd aan een team van fotografen
in China. Na de demobilisatie maakte hij een paar documentaires op eigen kosten,
waaronder een over rassendiscriminatie, maar ze waren geen commercieel succes.
In 1952 nam hij van een paar vrienden een falend uitgeverijtje over dat na drie
uitgaven op de markt gebracht te hebben bankroet dreigde te gaan. De drie boeken:
‘Selected Writings of the Ingenious Mrs. Aphra Behn’, ‘The Verse in English of
Richard Crashaw’ en ‘The Confidence Man’ van Herman Melville.
Jonathan Williams, 32, zelf uitge-
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ver van bibliofiele uitgaven en geen bewonderaar van Rosset, zegt van zijn collega:
‘1953 was een belangrijk jaar voor Barney: zijn vader stierf en hij kreeg eindelijk
zijn erfenis, hij had veertien jaar bij de psychiater achter de rug, en hij trouwde.’
Volgens hem werkte Rosset eerst nog een tijdje als redacteur voor een andere
uitgeverij. ‘Als je Barney in die jaren in zijn kantoor opzocht, zag je net zijn hoofd
en twee ogen boven de rand van het bureau uitsteken, alsof hij bang van je was.’ Als
hij niet overdrijft, is er sindsdien veel veranderd.
Rosset zit nu wiebelend in zijn stoel met zijn voeten op de rand van zijn bureau
en Grove Press is onder zijn leiding uitgegroeid tot een bedrijf waarin een half miljoen
dollar is geïnvesteerd, met een jaarlijkse omzet van een miljoen. Vooraanstaande
uitgevers in Europa die weten willen wat in Amerika literair de moeite waard is,
richten zich tot Grove Press; de grote uitgeverij Random House in New York,
verlangend om de Grove Press auteurs aan zich te trekken, bood niet lang geleden
aan de uitgeverij over te nemen.
‘Ik begon in mijn eigen appartement,’ vertelt Rosset van het begin van Grove
Press. ‘Alles deed ik zelf, verpakken, verzenden, manuscripten lezen, typografie.
Later nam ik een meisje in dienst dat me assisteerde. Als nieuwe uitgeverij was het
niet makkelijk de betere Amerikaanse schrijvers aan te trekken, iets dat geen probleem
was in Europa.’ (Grove Press introduceerde schrijvers als Beckett en Ionesco voor
het eerst op grotere schaal in Amerika; van Beckett zijn nu acht boeken verschenen
- van ‘Waiting for Godot’ werden 50.000 exemplaren verkocht).
‘Een schrijver als John Rechy, bijvoorbeeld, was onbekend toen wij hem op de
markt brachten. Nu zitten verschillende uitgevers achter hem aan. Alle uitgevers
beginnen zich hoe langer hoe meer met andere zaken in te laten; there's a wild thing
going on. De uitgeverij in Amerika is aan het veranderen. Heb je die winkel op de
hoek van 8th en Sixth Avenue gezien? Verkoopt alleen maar paperbacks. Er zijn hier
een stuk of twintig zaken die alleen maar paperbacks aanbieden. Dat is een fenomenale
ontwikkeling. En wij doen daaraan mee, de lagere prijsklasse, om onszelf veilig te
stellen. We brengen nu pocketbooks op de markt onder het handelsmerk ‘Black Cat’.
Onze markt is voornamelijk in de universiteitssteden. Studenten hebben niet veel
geld. Onze lezers bepalen wat wij uitgeven en omgekeerd bepalen wij wat zij zullen
lezen. We werken als praktische mensen. Als er vraag naar iets is, zoals nu naar
toneelstukken, dan doen wij daaraan mee. Ik heb het geluk dat mijn smaak blijkbaar
met die van onze lezers overeenstemt en vaak weet ik van tevoren waar ik het heen
moet sturen.
Of ik een bepaald doel voor ogen heb? Dat is moeilijk onder woorden te brengen.
Misschien is het 't beste na te gaan waar we het meeste succes mee hebben, de kern
van Grove Press: Beckett, Ionesco, Henry Miller en Evergreen Review. Daar kan je
je eigen conclusies uit trekken. Buiten de grote steden (New York, San Francisco,
Chicago) is het niet veel. Just dead. Grove Press verkoopt meer boeken in Amsterdam
dan in Cincinnati, Kansas City en Detroit bij elkaar. Overigens laten we ook sommige
boeken in Holland
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drukken, bij Mouton en de Grafische.
Voor het merendeel van de lezende Amerikanen werd Grove Press pas een begrip
met de inbeslagneming van ‘Lady Chatterley's Lover’. De geruchtmakende affaire
eindigde met een juridische overwinning op de posterijen en een best-seller voor
Grove Press. Hetzelfde herhaalde zich dit jaar met ‘Tropic of Cancer’ van Henry
Miller. Hoewel Grove Press ook deze rechtszaak won, heeft het nu regelmatig te
kampen met rechtsgedingen in kleinere plaatsen waar het boek in strijd met de van
kracht zijnde uitspraak door puriteinen in beslag wordt genomen. In tegenstelling
tot de algemene opvatting dat deze kwesties alleen maar gunstig zijn voor de verkoop,
kosten ze Grove Press veel geld aan advocaten. Aanhakend bij een vaak gehoord
argument tegen de publikatie van deze boeken, zei Rosset:
‘Misschien is het waar dat ze de misdaad in de hand werken. So what? Dat is dan
het probleem van iemand anders. “Mein Kampf” werd geschreven om iets te
bewerkstelligen - en dat deed het dan ook. Als sex de gevoelens niet stimuleert, wat
is er dan aan te beleven?’
Amerika staan nog een paar Grove Press explosies à la Lawrence en Miller te
wachten: ‘Naked Lunch’ van William Burroughs en ‘Jon Pu Tuan’ van de Chinees
Li-yü. Burroughs, 47, is de erfgenaam van de kantoor-machinesmagnaat (hij krijgt
$150 per maand voor de rest van zijn leven), woont in Tangerije, Londen en Parijs,
werd uit het Amerikaanse leger ontslagen nadat hij met Van Gogh als voorbeeld zich
een vinger afsneed, en belijdt openlijk dat hij homoseksueel en aan verdovende
middelen verslaafd is. Exemplaren van ‘Naked Lunch’, Amerika binnengesmokkeld,
gaan voor $12.50 van de hand.
Het boek van de Chinees Li-yü stond op het punt door de Die Waage Verlag in
Zürich uitgegeven te worden, toen de Zwitserse regering de reeds gedrukte oplaag
verbrandde en het zetsel vernietigde. Grove Press heeft een Engelse vertaling (uit
het Duits van Franz Kuhn) in voorbereiding. Onder de literati in Amerika heeft de
uitgeverij zich vooral een pioniers-reputatie verworven met het uitbrengen van
buitenlandse schrijvers als Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras, Jean Genet en
Arrabal. Op stapel staat een vertaling van ‘De Donkere Kamer van Damocles’ van
Willem Frederik Hermans (Rosset: ‘Ik liet iemand een proefvertaling maken en gaf
hem op grond daarvan de opdracht voor het hele boek. Maar wat er later werd
afgeleverd is van een heel andere kwaliteit. Misschien heb ik met twee verschillende
kerels te maken.’) Over Mulisch en Claus was Rosset nog niet zeker: ‘Ik heb ieder
boek dat Mulisch geschreven heeft, maar ik moet er nog over nadenken.’
‘Evergreen Review...?’ Een telefoonlichtje flikkerde en Rosset stond iemand half
geïrriteerd te woord; het gesprek scheen over finantiële aangelegenheden te gaan
(Rosset heeft een gedeelte van zijns vaders erfenis in real-estate in Long Island
geïnvesteerd). Hij hing in de richting van de telefoon, de hand als een veer om de
hoorn gespannen om hem zo gauw mogelijk op te hangen.
‘Zie je die archiefbakken daar?’ Hij wees naar de hoek van het kantoor waar de
bakken in rijdende stellages stonden. ‘Dat zijn er twee.
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Ze zitten vol met ingezonden manuscripten, en ik heb er nog acht nèt zo. Iedere
avond neem ik een pakket mee naar huis.’
Evergreen Review, met een oplaag van bijna 25.000, is het enige Amerikaanse
literaire tijdschrift dat geen verlies lijdt (maar mee verdiend wordt er ook niet). Het
kost $5.00 per jaar (voor zes nummers van ongeveer 130 bladzijden) en onder
aankomende schrijvers is het na zes jaar een bijna magische naam geworden: ‘If
you've had a piece in Evergreen, you're in, man!’ Rosset, die algehele redactionele
zeggenschap heeft, beschouwt het tijdschrift meer als een middel om aan goede
auteurs voor zijn uitgeverij te komen, dan als een literair gebaar. Het is deze praktische
instelling die ontbreekt bij de redacties van andere literaire tijdschriften als December,
Noble Savage, Dissent, Contact, Big Table (dat inmiddels is opgeheven), en Yugen.
Grove Press heeft nu 300 boeken op de markt. De meest recente zijn toneelstukken
(o.a. van Genet, Ionesco en Brendan Behan). Rosset schaamt zich er niet voor dat
het hem in de eerste plaats gaat om geld verdienen (hij heeft 30 man personeel in
dienst), een houding waarvan een collega opmerkte: ‘Barney wheels and deals, he's
not a publisher’. Er is vermoedelijk niemand die zich daar minder van zal aantrekken
dan Barney Rosset zelf.

Harry Rodenburg
Reinder Zwolsman
Voor het publikatiebord in de hal van de ‘natte’ sociëteit op de Amsterdamse
effectenbeurs drommen 26 januari 1962 om 1.15 uur een aantal effectenhandelaren
samen. Een stukje papier getooid met het stempel van het beursbestuur, vertelt dat
er die dag niet gehandeld mag worden in de aandelen en oprichtersbewijzen van de
exploitatiemaatschappij ‘Scheveningen’ in verband met een te verwachten bericht.
Voor de effectenhandel is het duidelijk, dat er een bod zal worden uitgebracht op de
maatschappij. Vreemd is dat overigens niet, want in enkele weken tijds is de koers
van de aandelen ‘Scheveningen’ (eigenaresse van de pier en vele hotels) tientallen
punten opgevijzeld tot de koers van 1000 percent op 25 januari. Om half twee doen
op de beurs geruchten de ronde, dat de Landbank met aan het hoofd directeur Reinder
Zwolsman, een bod zal uitbrengen van 1100 percent. Via relaties proberen de
beursmensen en financiële verslag gevers meer te weten te komen. Zij horen slechts
dat er ‘vergaderd’ wordt. Diezelfde avond om negen

Randstad 1-3

136
uur maakt de Landbank inderdaad bekend, dat zij de aandelen wil overnemen. De
prijs bedraagt 1000 percent per aandeel van 500 gulden. Directeur Zwolsman zegt
daarbij, dat het bod gestand wordt gedaan ook al zullen geen stukken worden
aangemeld. Het is dus duidelijk, dat de Landbank al een fors pakket aandelen in
handen heeft en er mede toe heeft bijgedragen, dat de koers van de aandelen als een
raket naar omhoog schoot.
Met het bod op ‘Scheveningen’ zet Reinder Zwolsman zich weer een nieuwe kroon
op het hoofd. De Landbank, die onder zijn beheer is uitgegroeid tot een reus onder
de maatschappijen die onroerende goederen bezitten, heeft nu haar armen uitgestrekt
naar een rijk bezit in een van Nederland drukst bezochte badplaatsen.
‘Scheveningen’ is eigenaresse van de pier, het Palace Hotel, hotel Rauch en het
Savoy Hotel. In exploitatie heeft zij het Kurhaus, het Grand Hotel, het Solarium, de
Palace-bar, het Palais de Dance, de Boulevard Rotonde, het café du Boulevard, de
Oranje-galerij, het Kurhauspaviljoen en het café-restaurant Boschlust.
Reinder Zwolsman glimlacht, want hij heeft nu tòch een pier. Reeds eerder is hij
met een dergelijk project bezig geweest. Het betrof een wandelhoofd in Zandvoort,
maar hij greep er naast omdat een andere combinatie hem voor was. Zwolsman heeft
miljoenen guldens achter zich staan. ‘Het is niet moeilijk om aan geld te komen, wel
aan projecten, die het waard zijn er geld in te steken’. Ondanks deze miljoenen die
hem ter beschikking staan lukt het hem niet alle ‘goede’ projecten zo maar op te
kopen. Daar is bijvoorbeeld de hotelmaatschappij ‘Terminus’ (hotels Terminus in
Den Haag, Pays Bas, Domhotel en Terminus in Utrecht) die hij op zijn
kandidatenlijstje heeft staan. Een gegroeide vete tussen de familie Van Stigt en de
familie Larrewijn, eigenaars van de aandelen in de hotelmaatschappij, geeft Reinder
Zwolsman de kans een bod uit te brengen op de aandelen. Het bod mislukt. De heer
Larrewijn uit Utrecht en zijn zwager uit Den Haag houden het been strak. Als zij op
het bod van Zwolsman ingaan weten zij zich enkele duizenden guldens rijker, maar
een baan armer. Want beiden worden uit hun directiezetels gelicht als het bod
doorgang vindt. Het wordt een touwtrekken zonder eind met leugenachtige
voorlichting van beide zijden. Het bod op de aandelen blijkt ten slotte tot 1300 percent
te zijn opgelopen, maar zowel de heer Larrewijn als een van de commissarissen van
de Landbank zegt dat het bod slechts 130 percent groot is. ‘Larrewijn zegt dat hij
het bod te laag vindt, de commissaris van de Landbank precies het omgekeerde.
Intussen heeft de Landbank het pakket aandelen van de Van Stigts in haar handen
gekregen. De meerderheid is het echter niet. Ten slotte verkoopt Larrewijn zijn
pakketen dat van zijn zwager voor 1400 percent aan de Amsterdamse bankiers
Teixeira de Mattos. De strijd loopt ten einde. De Landbank heeft verloren.
De activiteiten van Zwolsman missen hun invloed niet. De koersen van de op de
Amsterdamse effectenbeurs genoteerde onroerende goederenmaatschappijen vliegen
omhoog. Zelfs als de naam van een fonds maar aan een gebouw doet denken is er
speculatieve kooplust. De koers
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van de ‘Brakke Grond’ (gebouw in Amsterdam) verheft zich krachtig, totdat uitkomt,
dat deze maatschappij geen onroerende goederen bezit. Maar ook op de
maatschappijen zelf maakt Zwolsman indruk. Wat voorheen schijnbaar onmogelijk
was wordt nu plotseling wel mogelijk: de dividenduitkeringen aan aandeelhouders
worden verhoogd, de jaarverslagen geven meer inzicht in de positie van de
maatschappij. Een enkel bestuur is zo eerlijk in het verslag te schrijven, dat er een
beter inzicht wordt gegeven als gevolg van de activiteiten van de Landbank.
In zakenkringen wordt Reinder Zwolsman veelal ‘de Verolme van Den Haag’
genoemd, een predikaat dat de nu bijna 50-jarige bankier evenmin op prijs stelt als
de term ‘ex-aannemer’. Hij is bankier zonder meer. Hij vindt dat zijn handelingen
niet te vergelijken zijn met die van de scheepsbouwer Verolme. Over zijn successen
in de aannemerij behaald - hij is enkele jaren directeur geweest van de Verenigde
Aannemingsbedrijven v/h Zwolsman - praat hij niet graag meer, omdat zijn activiteiten
in de aannemerswereld niet werden gewaardeerd.
Reinder Zwolsman is geboren in Maassluis en getogen in de van ondernemingsgeest
bruisende stad Rotterdam. Het gezin Zwolsman telt zeven kinderen. Vader Zwolsman
is een ‘vreemde tak’ aan de boom van de familie Zwolsman waarvan de wortels in
Friesland thuishoren. Het is 1847 als in Makkum het aannemersbedrijf Zwolsman
wordt opgericht. Het gaat van vader op zoon en groeit uit tot een maatschappij die
meetelt in de bouwwereld. De vader van Reinder heeft evenwel geen cement in de
aderen, maar zeemansbloed. De aannemerij laat hij over aan zijn broer, die het bedrijf
naar Den Haag verhuist. De vader van Reinder komt ten slotte bij het loodswezen
in Maassluis terecht. Leeft de huizenbouw in zijn zoon voort? Niets is daarvan te
merken. Reinder gaat naar de HBS in Rotterdam, waar langzaam het plan tenorzanger
te worden gestalte krijgt. Op het conservatorium, dat op de HBS volgt, blijkt echter
dat hij meer de stem van een bariton heeft. Dan komt het karakter van Reinder sterk
naar voren: welke kansen heeft een bariton in Nederland? Volgens deskundigen is
er voor een bariton niet veel te verdienen, waarop Reinder de deur van het
conservatorium achter zich dicht trekt. Zingen doet hij nog; voor zijn plezier in de
villa van de dichter Nijhoff, waar Zwolsman nu woont.
Niet de bouw, maar wel de ‘kant en klaar’-huizen beginnen Reinder Zwolsman te
interesseren. Hij verhuist naar Den Haag waar hij zich opwerkt tot makelaar en
taxateur in onroerende goederen. Hij verdient goed geld. Nauwelijks 26 jaar oud
koopt hij de aandelen in de Algemene Bouwmaterialen Industrie ‘Abex’, een
maatschappij die zich meer bezig houdt op het gebied van onroerende goederen, dan
met de handel van bouwmaterialen. Later zal ‘Abex’ opgaan in de NV Nassaulaan,
de maatschappij die in 1947 de Verenigde Aannemings Bedrijven v/h Zwolsman
waar een neef van Reinder de scepter zwaait zal overnemen.
Reinder Zwolsman zal echter vóór 1947 in de publiciteit komen, een publiciteit,
die niet vleiend is. Hij wordt er van beschuldigd, dat hij medewerking heeft verleend
bij het opsporen van de in de oorlogsjaren ondergedoken SD-agent Hillesheim.
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Bovendien wordt hij verdacht van overvallen op zwarte handelaren, waarbij hij de
buit ten eigen bate zou hebben aangewend. Het wordt een slepende zaak waarbij pro
en contra zich duchtig weren. Later komt aan het licht, dat Reinder Zwolsman
gehandeld heeft op gezag van de illegaliteit. De getuigen à décharge zijn vol lof over
de werkzaamheden van Zwolsman. Het is een proces met scherpe aanvallen, niet het
minst van de zijde van de officier van justitie van het Bijzonder Gerechtshof, mr.
Zaayer. Hij noemt de zaak Zwolsman in zijn requisitoir een opgeblazen geval, niet
alleen door de vijanden van de verdachte opgeblazen, maar in de eerste plaats door
Zwolsman zelf, die hij een operettefiguur vindt. Zijn eis is drie jaar. Zwolsman wordt
vrijgesproken en van iedere blaam gezuiverd. Met een andere agent van het Bureau
Bijzondere Opdrachten (verzetsorganisatie) wordt hem ten slotte de Bronzen Leeuw
toegekend, een onderscheiding die pas wordt uitgereikt als er een bijzonder nauwgezet
onderzoek is ingesteld naar het gedrag van de persoon die voor de onderscheiding
in aanmerking komt.
Reinder Zwolsman denkt niet graag aan deze periode terug. De krantenkoppen uit
deze na-oorlogse jaren zijn dan ook niet vriendelijk: ‘Waar is het commando-Frank?
Lugubere vondst in Ursula-kliniek te Wassenaar. Slachtoffer van Zwolsman?’ Onder
een radiator van de centrale verwarming in de Ursula-kliniek wordt namelijk het
stoffelijk overschot gevonden van een zekere Van Hasselt, die op last van Zwolsman
zou zijn doodgeschoten. Zelfs de aanrijding van een legertruck met een wagen waarin
een rechercheur, die met de zaak Zwolsman bezig is wordt in verband gebracht met
de arrestatie van Zwolsman. Het communistische dagblad de Waarheid houdt zich
vooral bezig met de activiteiten op bouwgebied van Reinder Zwolsman in de
oorlogsjaren. In de artikelenserie over Zwolsman blijft er weinig van de man over...
Nog eenmaal komt Zwolsman in de belangstelling waarbij de kritiek hem niet spaart.
Het betreft zijn buiten aan de Loosdrechtse plassen. Het landhuis heeft aan
bouwkosten niet minder dan een miljoen gulden gekost. Niet de bouwkosten en het
landhuis op zichzelf worden onderwerp van kritiek. De gemoederen worden verhit
door het feit, dat eerst een aantal arbeiderswoningen moet worden afgebroken voor
het droomhuis van Zwolsman kan verrijzen. Het is een droomhuis: op het terras
brandt een open vuur, een fontein spuit in de wintertuin, vier prachtige boten liggen
te wachten op de gasten van Zwolsman. Bij het huis is een speciale binnenhaven
aangelegd, evenals een grote garage waar de relaties van Zwolsman hun wagens
kunnen stallen. Binnen hangen kostbare schilderijen: Van Gogh, Sluyters en anderen.
Maar Zwolsman verkeert slechts weinig in deze omgeving. Het is hem te vermoeiend
om dagelijks vanuit Loosdrecht naar Den Haag te rijden. ‘Loosdrecht’, dat is gebouwd
om zijn eigenaar de zo begeerde rust te geven, staat er nu nog slechts als een
ontmoetingsoord voor relaties.
Het is 1952 als Reinder Zwolsman de directiezetel onder zich schuift van de
Verenigde Aannemingsbedrijven, het bedrijf waarvan de basis in het Friese Makkum
werd gelegd. Reinder pakt de zaken onmiddellijk groot aan. Onder zijn bruisende
lei-
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ding worden duizenden woningen gebouwd. Zwolsman wil echter meer. Als een
modern zakenman voelt hij, dat slechts grote bedrijven meetellen in het wordende
Europa. De man, die het niet prettig vindt om aannemer te worden genoemd, spreekt
met andere aannemingsbedrijven over een machtige concentratie in de bouwwereld.
Er zijn er die luisteren, maar ook velen die de plannen van Reinder de ideeën van
een verhitte geest noemen. Zwolsman zet zijn missie voort en breidt de VAB uit tot
een machtig bouwconcern: Intervam, een maatschappij met een orderportefeuille
van enkele tientallen miljoenen guldens. Meer dan tien dochterondernemingen telt
de Intervam, verspreid over vele landen. Het is niet te begrijpen, dat een dergelijk
bedrijf de liefde niet heeft van de man die het zo maakte. Toch is het een feit, dat
Reinder Zwolsman zich niet thuisvoelt in de bouw, althans niet waar het om het
technische gedeelte gaat. Daarom koopt hij enkele jaren later de Landbank, een wat
sluimerende maatschappij in onroerende goederen. In 1961 zegt Zwolsman de
Intervam als directeur vaarwel, om er als commissaris terug te keren. Hij gaat zich
richten op de exploitatie van onroerende goederen. De Landbank wordt zijn grote
liefde. Naast zich krijgt Zwolsman enkele bekende figuren uit de zakenwereld: dr
Paul Rijkens (Unilever), jhr J.A.G. Sandberg, firmant van het bankiershuis Pierson,
Heldring en Pierson, prof. mr W.C.L. van der Grinten (kenner van
vennootschapsrecht) en ten slotte dr ir F. Bakker Schut, voormalig directeur van de
Haagse gemeentelijke dienst voor stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. De eerste
jaren van de Landbank onder leiding van Reinder Zwolsman verlopen rustig. Het is
de periode waarin grootse plannen worden gesmeed. In augustus 1961 worden de
eerste activiteiten ontplooid: de Landbank komt in het bezit van de aandelen (12
miljoen gulden) in de Nederlandsche Grondbriefbank. Twee maanden later worden
het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen en de Odeon-bioscoop overgenomen
plus de exploitatiemaatschappij Laan van Meerdervoort. In januari 1962 strekt
Zwolsman zijn handen uit naar de exploitatiemaatschappij ‘Scheveningen’.
Zwolsman heeft nog vele pijlen op zijn boog. Zij liggen op de trillende snaar te
wachten om afgeschoten te kunnen worden: na sanering van de Haagse binnenstad
de bouw van grote winkel- en vermaakscentra, in Tilburg 1400 woningen, een
winkelcentrum in Den Bosch en Rijswijk, hotels in Scheveningen en Egmond aan
Zee. De dynamiek van Zwolsman maakt hem vele vijanden, mensen die hun
vijandschap naar voren laten komen in uitspraken dat de ‘Landbank een kaartenhuis
is dat ieder moment in elkaar kan storten’. Schamper wijzen zij naar het financieel
débâcle van het Zweedse luciferconcern Kreuger en het schandaal van de
Socrates-affaire. Zij vergeten echter dat Zwolsman anders handelt. Want al treedt
hij steeds naar voren met verrassende projecten, een speculant is hij niet. De
financiering van zijn miljoenenprojecten houdt hij geheim, omdat hij meent dat het
‘voedsel’ te goed is om ‘op straat te worden gezet’. Eén ding heeft Reinder Zwolsman
gemeen met scheepsbouwer Verolme: doorgaan, al is de kritiek nog zo scherp. Ook
van Verolme is gezegd, dat hij een kaar-
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tenhuis aan het bouwen was, maar diegenen, die in de beginjaren van Verolme hun
mond stevig roerden laten zich nu niet meer horen. Reinder Zwolsman begrijpt niet
waarom de Nederlander zo achterdochtig is als het om miljoenenprojecten gaat.
Evenals Verolme wil Zwolsman de Nederlander te kennen geven, dat men heus niet
naar Amerika behoeft te gaan om een zakengenie te vinden.
Reinder Zwolsman heeft zelf ook kritiek. ‘Nederland mag dan wel vooruit zijn
gegaan op industrieel gebied, op het terrein van de bouw zijn we achtergebleven’,
zegt hij. De overheid verwijt hij een zekere laksheid waar het om het projecteren van
moderne stedenbouw gaat. Daarom wil hij daar iets aan doen. En hij doet er iets aan,
ook al probeert men hem uit afgunst te remmen. Zal zijn concern instorten? Nee
zeggen vele zakendeskundigen. Zwolsman weet wat hij doet, ook al koopt hij soms
een gebouw uit louter filosofische overwegingen. Intussen wachten de handelaren
op de Amsterdamse effectenbeurs en de makelaars en taxateurs in onroerende
goederen af wat de volgende stap van Reinder Zwolsman zal zijn.

Uit de Randstadkeuken
Ik zal u nu, o mannen, de formule van een teeldriftwekkend slikmiddel, dat niet
gevaarlijk en zeer werkzaam is, geven.
Neem
bloeiende toppen van stoechas

15 gram

mirtebessen

25 stuks

anijs

20 gram

zeer fijn gewreven wilde wortelen

20 gram

safraanbloesem

20 gram

gedroogde dadels

50 stuks

dooiers van eieren

4 stuks

zuiver bronwater

500 gram

Laat in een goed gesloten geglazuurde aarden pot gedurende 25 minuten afkoken.
Neem van het vuur, druk het door een zeef uit en als alles lauwwarm is geworden,
voeg er bij:
zuivere honing

50 gram

warm bloed van twee duiven.
Laat gedurende 24 uren weken door de pot drie of vier maal te schudden en laat
daarna alles door een fijne zeef gaan. Men gebruikt dit slikmiddel gedurende 7 dagen,
1 of 2 theelepeltjes, een half uur voor zich aan de bijslaap over te geven, of des avonds
bij het naar bed gaan.
God is wijs en barmhartig en alwetend!
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(Uit: Kôdja Omar Haleby Abou Othman, El Ktab, de geheime wetten der liefde. Uitg.
C.J. Koster Azn., Amsterdam, geen jaartal, 7e druk; serie Muselmaansche theologie.)
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W.L. Brugsma
Politieke kroniek
1
Het militaire gerechtshof in Algiers - dat iedere dag in het geheim op een andere
plaats moet zetelen - heeft een jongen te veroordelen die op een Mohammedaan heeft
geschoten. De jongen komt uit Bab el Oued, de wijk der arme blanken die Gonsalez,
Hernandez of Garcia heten en dus het ‘Algérie française’ voorstaan waar de Duponts
in Parijs wel van af willen. De jongen is een werkloze loodgietersleerling. Hij draagt
zelfs onder de hete zon van de Maghreb een zwart leren vest over zijn witte nethemd.
En daar hangt dan weer een gouden kruisje op.
De dagvaarding deelt mee wat hij gedaan heeft: om bij te dragen aan de
solidariteitsactie voor het door het Franse leger afgesloten Bab el Oued, heeft hij
onder bedreiging met een pistool een Mohammedaan een blik spijsolie afgepakt.
Ahmed heeft het blik zonder morren neergezet maar wel de voorzorg genomen
zigzaggend weg te rennen. Een wijs besluit: het schot dat hem nagestuurd werd, heeft
hem niet getroffen, hij kan nu hier komen getuigen tegen degene die zo slecht gemikt
heeft.
Achter de groene tafel zitten de militaire rechters, leden van een leger dat sinds
de Napoleontische jaren geen oorlog meer gewonnen heeft en daar toch nog niet aan
gewend is. Het heeft die nederlagen toegeschreven aan politiek verraad in de rug.
Daarom heeft het op 13 mei 1958 ge-putscht en een generaal aan de macht gebracht
om zich politieke rugdekking te verschaffen.
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Het gaat nu inderdaad weer eens een victorie tegemoet. Alleen niet tegen het FLN,
maar tegen de OAS.
De president van het Hof ziet het nog niet zo. Hij is een edele kolonel die een
jonge landgenoot niet wil veroordelen zonder een poging tot begrip. Hij zegt: ‘Het
is toch te gek dat u zomaar met een pistool rondloopt.’
De jonge verdachte zegt: ‘Iedereen in Bab el Oued heeft een pistool.’
Beiden hebben onuitsprekelijk gelijk.
De kolonel zegt: ‘Maar u hoeft er toch niet mee op Mohammedanen te schieten.’
De jongen kijkt naar de springlevende getuige en zegt: ‘Maar ik heb toch niemand
kwaad gedaan.’
Het gelijk kent verschillende normen. Zowel de kolonel als de jongen hebben uit
naam van Frankrijk op Mohammedanen geschoten. Alleen had de kolonel een officiële
machtiging. En nu is het wapenstilstand. De jongen zal veroordeeld moeten worden
omdat hij zonder jachtakte en in gesloten seizoen op een ‘bougnoule’ heeft gevuurd.
Maar het zal niet gebeuren zonder een tweede poging tot nader begrip. Zijn vader
wordt gehaald.
Zijn vader is een ongewassen ‘pied noir’; het soort dat denkt dat OAS betekent
‘Aux Armes Citoyens’. Het drinkt 's ochtends al te veel anisette, het huilt bij de
Marseillaise, het schept op over seksuele verrichtingen, het deelt zijn laatste franc
met de buurtgenoten. Het heeft zo weinig historisch inzicht dat het voor de oorlog
op de communisten stemde en na de oorlog op de fascis ten. Het zal binnenkort over
de railing hangen van een emigrantenschip, op weg naar Frankrijk. Daar zijn de
burgers reeds nu aan het bedenken met welke argumenten zij de ‘pieds noirs’ de
opneming in de gemeenschap zullen weigeren. Men kan er van op aan, dat het zwaarst
door het fascisme besmette volk van Europa dit zal doen op grond van de overweging,
dat de ‘pieds noirs’ fascisten zouden zijn.
De vader in de getuigenbank heeft het redelijk of onredelijk instinct van de koe
die zich verzet tegen opname in het abattoir. Hij kijkt achterdochtig naar de
goed-gesteven kolonel, lid van

Randstad 1-3

143
het leger dat gisteren nog zei: ‘l'Armée est avec vous’.
De militaire amateur-rechter blijkt een ijverig lezer van de rechtbank-verslagen
in de Figaro te zijn. Hij weet daarom wat een echte humane rechter nu moet zeggen.
Hij doet het ook: ‘Had u als vader niet wat beter op uw zoon kunnen letten?’
De vader zwijgt verbluft. De perstafel hinnikt opgetogen. De kolonel kijkt
verstoord. Wat de vader voelt en de pers weet is een militaire oliekoek minder
duidelijk*.
Het proces nadert zijn eind. De staande magistratuur eist twintig jaar. De moeder
van de verdachte valt flauw. De president maakt er drie jaar van. De verdachte haalt
zijn schouders op. De twee advocaten (betaald door de OAS) vallen elkaar zoenend
in de armen. De historie zal wel uitmaken wie er gelijk heeft.
De vader zegt bij het verlaten van het gebouw: ‘C'est une hongte. Et tout ça pour
rester frangçais. Nous ne voulongs que rester frangçais. Ce n'est pas une crime, quoi?’
‘Vous croyez que c'est une crime de vouloir rester frangçais?’ gillen ook de twee
vrouwen uit Bab el Oued op de achterbank van de taxi. ‘U weet niet wat de Franse
regering ons Fransen heeft aangedaan. Ze hebben Marokkaanse troepen op ons
afgestuurd, beesten met messen tussen hun tanden. Die hebben ons verkracht.’
Is het de herinnering aan dat niet gebeurde, dat hen even doet zwijgen, of is het
de spanning in de straat? We staan voor een rood verkeerslicht, er hebben zojuist
van vlakbij vijf pistoolschoten geklonken, gemene petsende klappen. Ook die hebben

*

Voor officieren onder de lezers het volgende ter verduidelijking: In Algerije woedt sedert
7½ jaar een oorlog. Er zijn al een half miljoen doden gevallen. Het FLN is begonnen: aanslagen
in de nacht op afgelegen boerderijen, bommen in de steden, hinderlagen voor het Franse
leger. Dat laatste heeft geantwoord: ratissages, quadrillages, concentratiekampen, elektrodes
op en wijnflessen in edele delen - enfin dat hoef ik u niet te leggen - verder contra-guerilla
en betere sociale voorzieningen voor de autochtone bevolking. Daar is dan de laatste tijd de
OAS-terreur bijgekomen: moordaanslagen op straathoeken, mitraillages in ziekenhuizen.
Onder die omstandigheden is het voor een vader natuurlijk niet zo makkelijk om op zijn
zoon te letten.
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de vrouwen aan het gillen gemaakt: ‘Godallemachtig daar heb je het weer. We gaan
d'r aan. Rij door... Achteruit... Doe wat.’
De chauffeur doet niets, hij blijft machteloos, want het verkeer zit vast in de drukke
straat. Hij heeft al eerder gezegd: ‘L'Algérie est un pays où le sang sèche vite’. Hij
kijkt voor zich uit en begint alleen wat zweet af te scheiden.
Nu springt het licht op groen, maar het verkeer blijft staan. Dan valt te zien dat er
in het Renaultje voor ons geen chauffeur meer achter het stuur zit. De linkerruit is
verbrijzeld. Aan het achteruitkijkspiegeltje zit nog een hand vast. Als die gaat trekken
komen er langzaam een hoofd en een bovenlichaam omhoog.
De vrouwen gillen: ‘Putaing de Dieu! Die smeerlappen hebben weer een brave
Fransman vermoord. Schrijf dat in de krant, meneer de journalist. Het zijn beesten,
de Mohammedanen. Op klaarlichte dag in een drukke straat... Godnogantoe, waar
moet het heen met ons.’
Het hoofd met het donkere krulhaar voor ons verdwijnt weer onder de benedenlijst
van de achterruit. Op de voorruit zitten bloedklodders, vuurrood, want de lage zon
schijnt er doorheen.
‘Bloed!’ roepen de vrouwen en vallen half flauw. ‘Frans bloed!’
‘Het is een Mohammedaan,’ zeg ik.
‘Maak je niet zo druk,’ zegt de chauffeur.
‘God zij geloofd,’ roepen de vrouwen en slaan een kruis, ‘een vuile meloen.
Eindelijk krijgen ze hun loon. Weesgegroetmaria-volvangenade.’
De politieagent op de hoek maant ons met fluit en wervelende knuppel tot
doorrijden. Hij is bij de verkeersdienst, de stuiptrekkende Algerijn laat hem koud.
Er staan een paar mensen om het auto'tje heen. Zij kijken koel, alsof een aangeschoten
slang nog wat nakronkelt. Maar ook voorzichtig: het is een Algerijn, moet je mee
oppassen, straks haalt hij een mes tevoorschijn.
De Algerijn begint inmiddels te sterven.
Een paar minuten later klinken er weer drie schoten. Een Franse luitenant heeft
dekking gezocht achter een vuilnisbak en vlucht nu in tijgersluipgang naar een portiek.
Hij wilde de Algerijn te hulp schieten, maar het schieten - vindt de OAS - moet
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aan haar worden overgelaten. De mensen lachen nu, de zon schijnt, in de verte loeit
de sirene van een ambulance, de Franse officier is zijn pet kwijt.
‘Et tout cela,’ zeggen de mensen hoofdschuddend op het terras, ‘pour rester
frangçais.’
De Algerijn is dood.
De Franse adjudant is dronken.
Hij staat op de weg en heeft ons op de rug gespuugd. Hij blijft brullen: ‘Vuile
smerige “pieds noirs”. Kom hier en ik stamp je smoelen in mekaar.’ Omdat hij zijn
hand aan het pistool heeft, komen wij terug, want stampen is beter dan schieten. ‘Wij
zijn Mohammedanen,’ zeggen de drie Algerijnse jongens beleefd. ‘Ik ben van de
Nederlandse pers,’ zeg ik nog beleefder.
‘Bewijzen,’ zegt de Franse adjudant die dik is en naar bier ruikt.
De Algerijnse jongens kunnen hem moeilijk tonen dat zij besneden zijn, dus geven
zij hun identiteitskaarten. Ik geef hem een perskaart die aantoont dat deze ontmoeting
door anderhalf miljoen lezers, van Groningen tot Breda en van Enschede tot
Zandvoort, gevolgd zal worden.
De adjudant richt zich eerst tot de drie Algerijnen: ‘Vous êtes les dernières des
bougnoules. De la merde. Jullie stinken. Het liefst trapte ik jullie onder de grond,
maar alla, het is wapenstilstand.’
Dan richt hij zich tot mij; zijn stem, die de uithoeken van een kazerneplaats kan
halen, buldert mij van tien centimeter afstand in het gezicht: ‘Neem je opschrijfboek
en schrijf op: Ik, adjudant Louis Verrière, veertien dienstjaren, zeventien
onderscheidingen, verklaar dat de “pieds noirs” stinkende honden zijn, stront van de
stront. Leve de Gaulle. Ik hoop dat ze allemaal door het FLN vermoord worden. Vive
l'Algérie algérienne. De Algerijnse Fransen zijn uitzuigers. Terwijl wij ons hier
kapotvochten, sliepen zij met hun sletten van wijven. En nu schieten ze ons in de
rug. Schrijf dat op, vuile pennelikker. En nu schiet ik jullie kapot als jullie niet een
fles bier met mij drinken op het leven van de Gaulle en de dood van de “pieds noirs”.’
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Een van de Algerijnse jongens reikt hem een fles bier en veegt nog even met zijn
hand het schuim van de hals. ‘Die is nu niet meer te drinken,’ zegt de adjudant en
gooit hem stuk op de weg vlak voor de wielen van een auto met ‘pieds noirs’.
‘Krepeer!’ roept hij hen achterna. En tegen mij: ‘We hebben hier zeven jaar voor
niks gevochten. Niet eens de oorlog gewonnen. Hoeveel Franse jongens zijn hier de
moord gestoken? Vraag het mij niet. Nee stakker, zet die fles niet op de grond. Gooi
hem stuk op de weg. Dan krijgen de pieds noirs lekke banden en die repareren wij
hier voor tien gulden en daar kopen we weer bier voor en dan gooien we de flessen
weer op de weg. Dan hebben we tenminste nog wát!’
Als we eindelijk weg kunnen, staat de adjudant midden op de weg, de Algerijnse
zon schijnt op zijn dikke hoofd en op de Franse vlag die nog van een kazemat waait.
Hij huilt. Hij weet niet eens dat overal om hem heen, hier in de heuvels onder Blida,
zelfs in een huisje vijftig meter achter hem, de ‘moujahids’ van het FLN voor het eerst
na zeven jaar met hun vrouwen slapen. Hij weet niet, dat wij uit zo'n huisje kwamen.
Drie FLN-soldaten zaten er in hun verschoten uniformen met hun familie ongerezen
brood te eten en cous-cous met rode saus. Hun geweren stonden in de hoek van de
kamer. Zij gingen beleefd rechtop staan toen wij binnenkwamen en gaven zachtjes
en weldoordacht antwoord op onze vragen. Van dichtbij gezien waren de
Mohammedaanse beesten ernstig en vriendelijk, teder haast. Ja, er moest nu een
nieuw Algerije komen, met plaats voor iedereen. Nee, de Fransen van Algerije waren
niet zo slecht, ze werden nu alleen meegesleept door de OAS. Zou er nog een
verzoening mogelijk zijn? Inch'Allah, als God het wil.
In de speelzaal van het Hotel Aletti gebeurt een ramp. Het is de laatste plaats in
Algiers waar de rassen ongestoord samenkomen. Waar Jezus en Mohammed falen,
daar slaagt de croupier, priester van Mammon, God der verdraagzaamheid. Europese
renteniers, Mohammedaanse winkeliers, soldaten van het Vreemdelingenlegioen,
journalisten, luisteren er naar de ere-
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dienst: ‘Vos jeux Messieurs... ne va plus... vingt-trois, rouge, impair et passe.’
Het balletje ratelt, ijsblokjes tinkelen in de whisky-soda. Dan klinkt er een
hemelsplijtende knal. Het gebouw schudt. De OAS heeft op vijftig meter afstand een
haveninstallatie in de lucht geblazen. Door de schok zijn de fiches op de tafels van
hun nummers gedanst. Wie heeft wat gespeeld? Het is niet meer na te gaan.
Europeanen en Algerijnen, Christenen en Mohammedanen, kijken elkaar verbijsterd
aan. Er is iets vreselijks gebeurd. Het spel is verstoord.

2
Zo was Algiers in april. Episode van een revolutie, die acht jaar geleden op
Allerheiligen begon met een serie aanslagen in het Aurès-gebergte. Het eerste
slachtoffer was de onderwijzer Monnerot. In anti-koloniale revoluties gaan bijna
altijd onderwijzers, verpleegsters, liberale bestuursambtenaren het eerst voor de bijl.
Aan bankiers en politiechefs durft men niet zo schielijk te raken.
‘Drie weken,’ zeiden de parachutisten met wie ik toen in de regen van Batna naar
Arris reed in een konvooi, dat zich met moeite een weg baande door de Franse boeren
en ambtenaren, die in paniek uit de Aurès naar beneden kwamen. ‘In drie weken
hebben we dit onder de knie,’ zeiden die parachutisten. Maar langs de weg stond een
Algerijns jongetje dat tartend de pamfletten verscheurde waarin het Franse leger
bombardementen op de rebellen-dorpen beloofde. Op de bergkammen langs de
paswegen stegen dunne rookpluimen op, de veldtelegraaf waarmee de rebellen de
komst van het konvooi doorseinden aan de ‘djounouds’, die met dubbelloops
jachtgeweren in hinderlaag zaten.
De drie weken van de parachutisten werden acht jaar en de Algerijnse oorlog een
van de smerigste van alle. Als kanker heeft de terreur zich vermenigvuldigd. Het
schot uit het jachtgeweer werd beantwoord met de monsterlijke vlam van napalm.
Het verwoeste Algerijnse dorp werd door het FLN gewroken met ‘la
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vase’, het boeketje veldbloemen in de leeggestoken oogkassen van een Franse soldaat.
Voor de vaas kwam ‘la bouteille’, de Bourgognefles in de anus van een Algerijnse
verdachte. Voor de bom in de bioscoop de elektroden op de geslachtsdelen.
Nu is het dan bijna voorbij. Tot de dag in juli waarop Ben Khedda en zijn regering
in Algiers geïnstalleerd zullen worden, hoeven er op z'n hoogst nog een paar duizend
mensen te sterven aan de terreur van de OAS. Een contra-revolutie, dus een verloren
zaak. Voor de Gaulle, die niet van mensen houdt, een voorbijgaande episode. Voor
het FLN een schokkende affaire, niet omdat het terreur verwerpt, maar omdat het
terreur voor een verloren zaak slechte revolutionaire tactiek vindt.
Toch zullen velen straks in juli de Algerijnse oorlog missen. De politici van rechts,
de verdedigers van het Christelijk avondland, raken een speelplaats kwijt die zich
juist zo goed voor blindemannetje leende. De politici van links verhezen een argument;
het Gaullistisch anachronisme heeft gedaan wat zij hebben nagelaten: het conflict
doen ophouden. De comités van gevoelige zielen verliezen hun reden van bestaan
en l'Express de helft van zijn oplaag.
Het meest zullen de boezemvijanden de strijd missen: de parachutisten en de
‘djounouds’. De parachutisten-kolonel Bigeard liet zijn regiment aantreden om
militaire eer te bewijzen aan de wilaya-commandant Ben M'Hidi, toen hij hem liet
fusilleren. In het voorafgaande gesprek, dat een nacht duurde, zei M'Hidi: ‘Kolonel,
u en ik zijn gentlemen omdat wij de dood niet vrezen. Het verschil tussen ons is dat
u voor een verloren zaak vecht.’ Straks worden de ‘djounouds’ onwennige leiders
van landbouwcoöperaties en de parachutisten weer nozems. Bigeard fokt al varkens
in donker Afrika. Alleen Ben M'Hidi heeft rust en gelijk gekregen.
Zozeer is de Algerijnse kwestie al een beklonken zaak, dat het vervelend wordt
erover te schrijven. De Algerijnse ministers in Tunis zijn al bureaucraten aan het
worden. De politiek van het onafhankelijk Algerije is al met zekerheid te voorspellen
(zij het dan niet door Parijs). Frankrijk krijgt een kwart van zijn natio-
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nale energie vrij om aan nuttiger zaken te besteden. Het miljoen ‘pieds noirs’, ach,
dat wordt ook wel ergens ondergebracht. En de krantelezers van het Westen vinden
dat zij het nu wel weten: ‘Hè, hè, mógen we alstublieft een keer naar de bioscoop?’
Het zou jammer zijn, want de enige winst die het Westen uit het Algerijnse conflict
kan trekken is lering over wat revolutionaire macht is. Het is te gemakkelijk om de
Algerijnse vrijwording toe te schrijven aan de anti-koloniale kettingreactie, een proces
dat ‘men nu eenmaal toch niet tegen kan houden’. Inderdaad konden tien miljoen
Nederlanders het negentig miljoen Indonesiërs, aan de andere kant van de aardbol
gevestigd, niet beletten heen te gaan. Maar waarom konden 45 miljoen Fransen negen
miljoen Algerijnen niet dwingen Frans te blijven? Algerije behoorde constitutioneel
tot het Franse territoir, het was een achtertuin van Frankrijk, door de Middellandse
Zee eerder verbonden dan gescheiden. De Algerijnen waren een raciale, religieuze
minderheid die nooit een nationale identiteit gekend hadden. Hun identiteit was
raciaal en religieus en ook sociaal-economisch: die van de misère en de discriminatie.
Waarom heeft de Franse grootmacht het dan afgelegd tegen de negen mannen van
het ‘Comité Revolutionaire pour l'Unité et l'Action?’ Op die verbazingwekkende
vraag zeggen de ‘pieds noirs’ vandaag nog: ‘Omdat er niet hard genoeg op losgeslagen
is.’ Maar dat is niet waar. Frankrijk heeft een leger van een half miljoen en het beste
deel van zijn luchtmacht gebruikt tegenover 25.000 rebellen die niets zwaarders in
het veld konden brengen dan wat automatische wapens. Het heeft niet kunnen winnen.
En niet omdat het geremd werd door morele bezwaren. Het heeft alle middelen
gebruikt van Duitse en Russische bezettingslegers: martelingen, massale deportaties,
represailles, collectieve straffen. Het heeft in arren moede tenslotte naar het duurste
wapen van alle gegrepen: sociale hervormingen, economische steun, het plan van
Constantine.
Het is alles tevergeefs geweest. Frankrijk is er alleen in geslaagd, zijn verloren
zoons sterker te maken. Het CRUA van negen man is uitgegroeid tot het FLN, het Front
van de Natio-
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nale Bevrijding, een van de indrukwekkendste politieke organisaties van onze tijd,
dat in acht jaar revolutionaire autodidactiek weinig militaire en nog minder politieke
fouten heeft gemaakt. Het heeft - waar het moest met terreur tegen aarzelende
Algerijnen zelf - het Algerijnse volk in de strijd gebracht, en dit volk heeft in die
strijd tenslotte zijn nationale identiteit gevonden. Het doel is door het proces zelf tot
stand gekomen. Een hele serie Afrikaanse landen is op de bagagedrager van het FLN
naar de onafhankelijkheid gereden. In Brussel, Parijs en Londen heeft de gedachte
‘niet nóg een Algerije’ keer op keer de doorslag gegeven. Dat alles is klaargespeeld
door de Algerijnse regering in Tunis, een regering zonder staat. Zij heeft politieke
steun uit het buitenland verworven zonder zich aan een van de machtsblokken op te
hangen.
Het is een weergaloze politieke prestatie en men zoekt enigszins naijverig naar de
sleutel van dit succes. Men verbaast zich over de afwezigheid van een nationale
leider, een Bourguiba, Soekarno of Nehru, die de belichaming der verlangens is. Het
FLN doet niet aan persoonsverheerlijking; de zakelijke, jonge Ben Khedda leidt een
kabinet dat gekozen wordt dóór en verantwoording schuldig is áán het Nationale
Comité van de Algerijnse revolutie. Een revolutie met een parlement!
Als men de FLN-leiders naar het recept van hun succes vraagt, lijkt het alsof men
clichés hoort: ‘Vrijheid, waardigheid, rechtvaardigheid, eenheid, vastbeslotenheid
van het volk.’ Men wil het dieper zoeken, maar dat hoeft niet. Voor ons betekenen
die woorden: auto, televisie, ijskast, nieuw pak. Voor de Algerijnen zijn zij bloed
waard, zij verlenen aan hun revolutie een authentieke onomkoopbaarheid. Toen
Frankrijk probeerde de revolutie te corrumperen met economische steun, met het
ontzaglijke plan van Constantine, zeiden de Algerijnen: ‘Loop naar de hel’.
Laat het waar zijn, dat de wens naar ‘vrijheid en waardigheid’ terug te brengen is
tot het verlangen ‘te zijn wie men is’, ongewassen misschien maar ongestoord door
behoudzuchtigen of vooruitstrevenden uit het Westen, dat het ongelijk van Ptole-
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meus nog nooit heeft doorgetrokken op het politieke plan. Economische steun aan
onderontwikkelde landen is nodig, maar zelfs voor de hongerigste Algerijn is de
waardigheid van het eigen beheer primair. Deze naïveteit is een ongelofelijke
belevenis. Des te meer omdat zij gewonnen heeft: de achterlijke, bespotte, luie,
onbekwame Algerijnen hebben een voorlijke, energieke, algemeen bewonderde
Europese grootmacht en in feite het hele Westen politiek en militair een lesje gegeven,
dat ons zou moeten heugen.
Het zal dat wel niet doen. Men zal de overwinning van het FLN wel pogen te
relativeren door een verwijzing naar de schoonheidsfout der terreur. Maar waar begint
de terreur? Bij het nekschot op de onderwijzer Monnerot? Of bij het vervalsen der
verkiezingsuitslagen in het Algerije van vóór 1954? Of bij de 40.000 doden van Sétif:
het antwoord van een (communistische) Franse minister in de toenmalige regering-de
Gaulle op een vreedzame Algerijnse demonstratie voor meer autonomie en
gelijkstelling?
Liberalen zullen hiermee verheugd instemmen, maar gemakshalve de schuld op
de ‘colons’ van Algerije schuiven, die de bevolking hebben uitgezogen. Zeker, maar
dan toch altijd met een mandaat van het thuisland. Zo weinig zin het heeft het FLN
lastig te vallen over zijn terreur en de ‘pieds noirs’ over hun uitzuigen, zo weinig
recht heeft men, de Franse parachutisten de martelingen kwalijk te nemen.
Onderdrukking, terreur en contra-terreur zijn de onvermijdelijke uitkomsten van
een politiek van Ptolemeïsch zelfbedrog. Als er een elektrode tussen de benen van
een Mohammedaans meisje werd gestoken, stonden niet de elite-korpsen en de
huurlingen aan de handel van de generator die de stroom opwekte. Zij die - met
afgewend gezicht - dááraan draaiden waren democratische kiezers, conservatief,
liberaal, christen-democraat, socialist, kapitalist en arbeider: de co-profiteurs.
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